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1.SITUAÇÃO 
 Nova variante do coronavírus, denominada 2019-nCoV, com casos 
diagnosticados inicialmente China e posteriormente em outros países. 

O SAMU 192 Recife poderá ser a porta de entrada para pacientes com 
sintomas, bem como será o responsável pelo transporte entre as unidades 
de atendimento inicial e os Hospitais de referência para o atendimento do 
infectados pelo 2019n-Cov 
  

2.DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 
  
1) Febre E sintomas de doenças respiratórias inferiores (tosse, falta de ar) 
e, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas + Histórico de viagem 
para China; 
2) Febre E sintomas de doenças respiratórias inferiores (tosse, falta de ar) 
e, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas + contato com uma 
pessoa que era suspeita de síndrome respiratória por coronavírus (2019-
nCoV). 
3) Febre OU sintomas de doenças respiratórias inferiores (tosse, falta de 
ar) + contato com uma pessoa confirmada de síndrome respiratória por 
coronavírus (2019-nCoV). 
  

3. ENTRADA DA SOLICITAÇÃO PELA CENTRAL DE OPERAÇÕES 192 
  
3.1 O TARM que receber a solicitação referente a queixa da vítima: febre, 
tosse, falta de ar e mal-estar deverá perguntar se a vítima viajou para a 
China ou esteve em contato com alguém que tenha estado na China e 
apresenta sintomas de gripe nos últimos 14 dias. Deverá classificar como 
caso suspeito, se resposta for afirmativa para a ferramenta. 
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3.1.1 Anotar todos os dados necessários, abrir a ocorrência e chamar 
atenção da equipe de regulação médica (médico regulador, enfermeiro e 
rádio-operador). 

  02 
3.1.2 Manter o solicitante na linha e deverá transferir para o médico 

regulador, comunicando a suspeita de infecção pelo Corona vírus. 
3.2. O médico regulador deverá triar o caso, realizando anamnese 
adequada afim de confirmar e classificar como caso suspeito ou não. Caso 
seja descartada a suspeita, o médico deverá retirar do sistema a 
observação de suspeita de infecção pelo 2019-nCoV e prosseguir com fluxo 
normal. 
3.3. O rádio operador deverá despachar o atendimento para a equipe de 
intervenção designada pelo médico regulador e deverá alertar a equipe que 
se trata de caso suspeito de 2019-nCoV. 

  
4. ATENDIMENTO INICIAL DAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO 
  
4.1 A unidade de atendimento pré-hospitalar que foi despachada, deverá, 
por medidas de controle, utilizar EPI:  macacão descartável impermeável, 
óculos de proteção, luvas de procedimento e máscara N95.  

A ordem para realizar a paramentação deverá ser: Higienizar as mãos, 
colocar óculos, colocar a máscara N95, vestir o macacão impermeável 
descartável e calçar luvas.  

Colocar máscara cirúrgica em todas as vítimas atendidas, desde que 
não estejam intubadas ou em algum outro suporte ventilatório.  
Observação: SOMENTE após a paramentação, colocar máscara cirúrgica no 
paciente. 
4.2 Avaliar a situação, e passar dados iniciais ao médico regulador e 
aguardar a orientação do mesmo para o local de envio da vítima. 
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4.3. O transporte do paciente deverá ser realizado com todas as janelas 
da viatura aberta a fim de garantir maior circulação de ar e reduzir a 
contaminação da equipe e ambiente. 
4.4. Após o término de cada atendimento de vítima suspeita, proceder a 
higiene terminal conforme protocolo de limpeza vigente (PE23)1, com 
excepcional cuidado com equipamentos de uso comum: oxímetro, 
tensiômetro, aparelho de glicemia, entre outros.  
Materiais de suporte ventilatório como bolsa-valva-máscara, 
laringoscópio, cânulas, devem ser separadas para reprocessamento 
imediatamente após o uso e retorno da equipe para base.  
A ordem para a desparamentação deve ser a seguinte: retirar as luvas, 
macacão, óculos, máscara e higienizar as mãos com álcool gel ou água e 
sabão. 
4.4 O descarte dos insumos utilizados no atendimento deverá ser 
realizado em local adequado, no retorno a base. 
4.5 Realizar higiene das mãos, respeitando os 5 momentos da 
higienização: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento 
limpo/asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais ou 
excreções, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao 
paciente. 
  

5.ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO REGULADOR DA CENTRAL DE 
OPERAÇÕES 
  
5.1 Avaliar sinais e sintomas da vítima que está solicitando atendimento 
do SAMU, afim de caracterizar como caso suspeito;  

 
1 Suporte Avançado de Vida SAMU192  
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf) 
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5.2 Enviar recurso (USA ou USB) conforme julgamento da gravidade. 
Conhecer a grade referenciada passível de recepção adequada à vítima 
suspeita de 2019-nCOV. 
 

04 
6. ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO REGULADOR DA CENTRAL DE 
OPERAÇÕES  
6.1. A central de operações deverá elaborar relatório detalhado sobre o 
atendimento, desde o acionamento, até a liberação da equipe do hospital 
e acompanhar o desfecho do caso até alta/cura ou óbito do paciente. 

6.2. Realizar contato com a referência que irá receber o paciente, afim de 
já preparar local apropriado para a avaliação do mesmo, evitando excesso 
de manipulação e trânsito do paciente entre demais usuários do serviço de 
saúde. 
6.3. No caso de transferência para os Hospitais Estaduais de Referência, 
entrar em contato com o Hospital para confirmar a vaga e disponibilidade 
de recursos necessário ao atendimento do paciente (Ventilador pulmonar, 
etc.) 
 

  
7. MANEJO CLÍNICO DA VÍTIMA SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO 
POR NOVO CORONAVÍRUS NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
  

Considerando que a vítima pode estar apresentando sinais de 
desconforto respiratório, associado a febre, orientamos que seja 
cumprido, em caso de SBV, o protocolo BC102 (Insuficiência Respiratória 
no Adulto), atentando-se para avaliação da FR, e se necessário cumprir 
protocolo de Oxigenioterapia, com as seguintes recomendações: 

 
2Protocolo de Suporte Básico de Vida SAMU192 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf) 
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Após instalação de O2, monitorizar FR, saturação e transportar vítima a 
unidade de saúde indicada pelo MR.  

Sempre atentar-se para possibilidade de parada respiratória 
(Protocolo BC4) ou PCR (Protocolo BC5)3. 

05 

Para unidades de intervenção de USA, seguir inicialmente protocolo 
nº 47 (insuficiência respiratória), observando o quadro inicial da vítima: 
taquipneia e dispneia leve, tosse seca, hipoxemia, com evolução para 
dispneia intensa, sensação de pressão torácica, palidez cutânea, 
extremidades frias, sudorese, cianose, tosse, estertores pulmonares à 
ausculta.  

  
Medidas iniciais em SAV na suspeita de insuficiência respiratória: 

  
-Avaliação primária e secundária; 
- Instalar oximetria, e se Sat<95% administrar O2 por máscara 6L/min;  

 
3 Protocolo de Suporte Básico de Vida SAMU192 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf) 
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-Manter o paciente preferencialmente em posição sentada, ou 45°; 
  Se o paciente persistir com saturação < 95%, considerar condutas do 
protocolo do SAV, acesso venoso com Solução Fisiológica a 0,9% sob 
infusão lenta, aumentar o fluxo da máscara de O2 para 10L/min e preparar 
para ventilação avançada (Protocolo AP1 a AP17)4.  

Sempre estar atento à possibilidade de parada respiratória (Protocolo 
AC4 e APed6) ou PCR (Protocolo AC5 e APed7). 
  

06 

 
4 Suporte Avançado de Vida SAMU192  
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf) 
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8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS SUSPEITAS DE 
INFECÇÃO PELO 2019-nCoV 
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ANEXO I – Paramentação da equipe de intervenção 
1) Higienizar as mãos – Água e Sabão ou Álcool Gel.
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2) Colocar óculos 

 
 

3) Colocar a máscara N95 e ajustar ao rosto 

 
 

4) Vestir o macacão descartável impermeável5  

 
5 A OMS e o MS orientam o uso do avental cirúrgico descartável impermeável. Como o SAMU 192 possui como fardamento 
padrão o macacão e já possui treinamento prévio e expertise no uso de macacão descartável impermeável, esse será o 
padrão utilizado pelo SAMU Recife no atendimento às pessoas suspeitas de infecção pelo 2019-nCoV. 
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5) Calçar luvas. 

 
 
 
 
 
 
 


