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1. OBJETIVO 

 

As recomendações seguintes pretendem apoiar as equipas SIV e VMER na abordagem de 

doentes suspeitos de COVID-19, diminuindo o risco de contágio dos profissionais. Na presente 

pandemia, as equipas diferenciadas devem ser reservadas para situações críticas, sendo 

importante existirem linhas orientadores face ao acréscimo expectável de doente com insuficiência 

respiratória. 

Assim, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, foram revistos, à 

data de hoje, os conteúdos clínicos destas recomendações. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

Após declaração de pandemia pela OMS e a tomada de medidas excecionais pelo Governo 

de Portugal, importa que o INEM IP tome medidas em proporcionalidade para participar no esforço 

comum de contenção da mesma. A proteção de profissionais de saúde ao contágio com SARS-

CoV-2 e a racionalização de recursos são uma necessidade absoluta, num contexto de 

carência grave de recursos sanitários (SIAARTI, 2020). 

A definição de caso suspeito pode ser encontrada no sítio da DGS: https://covid19.min-

saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-002A.pdf 

Para proteção dos profissionais do INEM IP e tendo em conta a impossibilidade de 

diagnóstico de infeção respiratória aguda grave antes da observação médica, considera-se como 

caso suspeito pré-hospitalar a presença de qualquer dos sintomas Tosse, Dispneia e Febre, a 

que na triagem telefónica seja atribuída prioridade P1 (independentemente da presença de ligação 

epidemiológica). 

 

Uma percentagem significativa (10 a 20%) dos doentes diagnosticados com COVID-19 

necessitarão de apoio ventilatório e admissão em cuidados intensivos (McIntosh, 2020). O elevado 
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número de doentes suspeitos de COVID-19 no pré-hospitalar torna o panorama atual numa 

situação de exceção, obrigando a necessária alteração do racional da abordagem clínica dos 

meios diferenciados.  

Esta abordagem deve ser equacionada não tendo em conta apenas o benefício hipotético 

de um tratamento específico, mas o tipo e gravidade da situação clínica, a presença de 

dependência prévia e comorbilidades, a probabilidade da sua reversibilidade e a disponibilidade 

de recursos diferenciados (SIAARTI, 2020; Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 2020). 

No contexto desta orientação técnica, considera-se abordagem invasiva todas as 

manobras potencialmente geradoras de aerossóis (p.e. aspiração de secreções, nebulização, 

intubação traqueal, reanimação cardiopulmonar), a colocação de acesso vascular e a 

administração de terapêutica IM. 

 

3. PROCEDIMENTOS PERANTE SUSPEITA DE COVID-19 

 

 Os procedimentos em emergência pré-hospitalar em contexto COVID devem, por princípio, 

limitar-se ao mínimo indispensável. No entanto face a uma situação em que os operacionais se 

confrontem com um doente suspeito, devem: 

 

3.1. Se já está outro meio já no local 

• Em zona limpa, receber informação clínica já recolhida ou instruir elementos com EPI já no 

local para a recolha de: 

▪ Critérios de caso suspeito: 

▪ Tosse, dispneia e febre (avaliar temperatura); 

▪ Epidemiologia (viagens, contacto com casos confirmados ou suspeitos); 

▪ Critérios de gravidade (ex. padrão respiratório, SpO2); 

▪ Dependência prévia / estado funcional; 

▪ Comorbilidades; 

▪ Existência ou não de testamento vital. 

 

• Se necessário, complementar com avaliação à distância ≥1m de critérios de insuficiência 

respiratória: 

▪ Alteração do estado de consciência; 

▪ Frequência ventilatória / padrão ventilatório; 

▪ Sinais de esforço respiratório / tiragem; 
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▪ Cianose. 

 

Médico VMER - decide se deve realizar abordagem invasiva; 

Enfermeiro SIV - faz passagem de dados ao médico regulador, que decide a 

abordagem/encaminhamento. 

 

3.2  Se não está outro meio no local  

• O médico (VMER) ou enfermeiro (SIV) deverá equipar-se com as Proteções Básicas de 

Controlo de Infeção - PBCI (ver anexo I):  

▪ Bata ou avental 

▪ Máscara FFP2 (preferencialmente); 

▪ Óculos de Proteção; 

▪ Luvas de nitrilo de cano normal; 

• O 2º elemento da equipa e a equipa de ambulância mantêm-se afastados do CASO SUSPEITO 

(ex. à porta do domicílio); 

• Se a condição clínica o permitir, dar indicação ao caso suspeito / colocar uma máscara cirúrgica 

e desinfetar as mãos com SABA após colocação da máscara (não mexer na máscara, face, 

tocar os olhos, boca ou nariz; se o fizer, deve desinfetar as mãos); 

• Isolar sempre que possível o caso suspeito no local onde este se encontra, para diminuir a 

exposição a terceiros;  

• Proceder à avaliação clínica do doente à distância ≥1m, pesquisando critérios de insuficiência 

respiratória: 

▪ Alteração do estado de consciência; 

▪ Frequência ventilatória / padrão ventilatório; 

▪ Sinais de esforço respiratório / tiragem; 

▪ Cianose; 

▪ Se necessário, complementar com SpO2, preferencialmente usando um pulso oxímetro 

portátil, ou em alternativa mantendo o monitor afastado o mais possível  

 

Médico VMER - decide se deve realizar abordagem invasiva; 

Enfermeiro SIV - passagem de dados: o enfermeiro transmite ao TEPH que se encontra na zona 

limpa a informação a passar ao médico regulador, o qual decide a abordagem/encaminhamento. 
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4. CRITÉRIOS PARA ABORDAGEM INVASIVA 

 

A abordagem invasiva deve ser sempre que possível evitada em ambiente pré-hospitalar.  

Na decisão devem ser equacionados os seguintes fatores: 

• Tempo até ao hospital; 

• Critérios clínicos: 

o Doente que não atinge SpO2 ≥94%, apesar de máscara de alta concentração e 

débito de O2 ≥12 L/min) (World Health Organization, 2020);  

o Manutenção / agravamento do esforço respiratório / tiragem após oxigenioterapia; 

o Respiração ineficaz; 

• Dependência / funcionalidade prévios; 

• Comorbilidades; 

• Existência de Testamento Vital  

Nota: se exequível, deve ser contatada a unidade hospitalar de destino para discussão do 

caso. 

 

 

5. DECISÃO CLÍNICA  

 

5.1. Sem necessidade de abordagem invasiva  

• O médico da VMER informa o CODU da sua avaliação / decisão sobre a necessidade ou não 

de transporte ao hospital. Se necessidade de transporte, recebe indicação sobre o hospital de 

destino; 

• O enfermeiro SIV recebe indicação sobre a necessidade ou não de transporte ao hospital. Se 

necessidade de transporte, recebe informação sobre o hospital de destino e meio de transporte 

(preferencialmente meio SBV);  

• O responsável da equipa (médico VMER ou enfermeiro SIV), garante a colocação de EPI KIT I 

Básico (Anexo III) da equipa da ambulância, antes de transportar o CASO SUSPEITO; 

• Elementos da equipa SIV/VMER removem EPI (ver Anexo I), e procedem à higienização das 

mãos, bem como à contentorização dos EPI, como resíduos do Grupo III; 
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5.2. Com abordagem invasiva / acompanhamento ao hospital 

• Os elementos da equipa SIV/VMER devem equipar-se com o EPI KIT II Intermédio 

preferencialmente (ver Anexo II). Se possível, minimizando o nº de operacionais expostos: 

• Touca; 

• Óculos de proteção; 

• Máscara FFP2; 

• Luvas de nitrilo com cano longo; 

• Luvas de nitrilo de cano normal; 

• Fato de bloco (preferencialmente)  

• Cobre botas de cano alto; 

• Fato de proteção integral tipo macaco com capuz;  

• Bata impermeável (sobreposta ao fato integral ou em substituição deste) 

 

• Garantir que os elementos da ambulância se equipam com o EPI KIT I Básico (ver Anexo III) e 

que estão a distância superior a 1m do doente, durante a realização da abordagem invasiva;  

• Abordar o doente de acordo com as recomendações clínicas expressas no Ponto 4 – 

Recomendações clínicas na abordagem dos casos suspeitos); 

• Passar dados ao CODU e seguir as suas indicações de encaminhamento hospitalar. 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES CLÍNICAS  

 

A abordagem terapêutica dos CASOS SUSPEITOS deverá ter em conta a relação benefício para 

o doente versus risco para os profissionais e comunidade. Desta forma, recomenda-se 

reduzir a abordagem invasiva à estritamente necessária:  

• A aspiração de secreções deve ser restringida a situações de risco de vida; 

• Na necessidade imperiosa de terapêutica inalada, deverá ser utilizada 

preferencialmente câmara expansora; 

• A ventilação não invasiva não deve ser utilizada; 

• A decisão de ventilação invasiva deve ser baseada em critérios clínicos rigorosos; 
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• Deve ser reduzida a punção venosa à estritamente necessária para o benefício imediato 

do doente. Em caso de necessidade de fluidoterapia, deve ser usada uma abordagem 

restritiva (Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 2020). 

 

Em caso de opção pela ventilação invasiva (VMER), deve-se ter em conta os seguintes 

aspetos: 

• Pré-oxigenar com máscara facial de alta concentração com O2 a 15 L/min durante 5 

minutos (não está recomendado o uso de insuflador manual com máscara facial) – 

por elemento com PBCI;  

• Confirmar a correta colocação do EPI KIT II Intermédio em ambos os elementos da 

equipa VMER; 

• Garantir que os elementos da ambulância com EPI Kit I Básico, se mantêm afastados 

mais de 1m do doente durante o procedimento; 

• Minimizar possibilidade de gerar aerossóis no período peri-intubação: 

o Usar indução de sequência rápida – não esquecer o uso de relaxante 

muscular; 

o Utilizar preferencialmente videolaringoscópio com lâmina descartável; 

o Usar tubo traqueal com condutor / bouggie / frova:  

• Imediatamente pós-intubação, deve o tubo traqueal ser preferencialmente clampado 

até conexão a insuflador manual ou traqueia de ventilador; 

• Confirmação de correta intubação traqueal através de capnografia / capnometria (sem 

auscultação); 

• O uso de insuflador manual (preferencialmente descartável) deve ser sempre usando 

filtro HEPA;  

• O uso de ventilador implica: 

o O uso de filtro(s) HEPA ou outro definido por cada fabricante de ventilador 

(Anexo IV, Anexo V e Anexo VI); 

o Ventilação com FiO2 100% (não usar a modalidade air mix por risco de 

contaminação do ventilador – Anexo IV, Anexo V) 
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7. TRANSPORTE (sobreponível à OT anterior) 

• Limitar ao mínimo indispensável os profissionais presentes no acompanhamento do 

doente na célula sanitária durante o transporte;  

• O utente deve ter as mãos juntas durante o transporte, minimizando assim o contacto 

com a superfície da ambulância, materiais e ou equipamentos; 

• Os elementos da equipa que não acompanham o doente na célula sanitária, deverão 

remover o EPI e proceder à higienização das mãos, antes de entrar na cabine de 

condução; 

• Durante o transporte a célula sanitária deverá estar isolada da cabine de condução – 

manter a janela de comunicação fechada; 

• Recomenda-se que o ar condicionado deva estar desligado da função de recirculação 

de ar e se ligado, deverá ser na função de extração; 

• A área interior da célula sanitária, deverá ter todos os armários fechados e somente o 

material indispensável deverá estar exposto; 

• A documentação e registos relativos ao utente devem ser feitos após concluído o 

transporte, removerem o EPI e realizarem a higiene das mãos; 

• Não é permitida a presença de acompanhante durante o transporte, à exceção do 

transporte de crianças ou pessoa com necessidades especiais. Nesta circunstância, o 

acompanhante deverá ter o mesmo nível de proteção do doente (máscara);  

• À chegada ao Hospital, se possível o condutor não volta a ter contacto com o doente. 

Em caso de necessidade de ajuda na remoção da maca, equipa-se mais um elemento 

com PBCI (ver Anexo I); 

• Após o transporte do utente, devem as portas traseiras e a porta lateral do veículo ficar 

abertas para permitir renovação de ar de forma a remover partículas potencialmente 

infecciosas (preferencialmente em local mais isolado); 

• Sempre que possível, os operacionais deverão remover o EPI ainda no hospital em 

zona específica.  

• O operacional deverá higienizar as mãos após ter removido o equipamento; 

Nota: nos casos em que não for possível a VMER (viatura) acompanhar a equipa até ao 

hospital de destino, deve ser solicitado ao CODU transporte de regresso até à mesma.  
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8. PROCEDIMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO (sobreponível à OT anterior) 

 

• Os procedimentos de limpeza e descontaminação deverão ser realizados com EPI Kit I 

Básico (ver anexo III); 

• A desinfeção das superfícies e chão deve ser realizada com solução de hipoclorito de 

sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo (diluição de 9 porções de água para 1 porção 

de lixívia a 10%). Esta preparação tem a validade de 12h. Em alternativa, pode-se usar 

álcool a 70º nas superfícies metálicas; 

• A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies e chão recomendada deverá ser 

realizada após cada transporte de CASO SUSPEITO; 

• Durante e após a descontaminação, devem as portas traseiras e a porta lateral do 

veículo ficar abertas para permitir renovação de ar de forma a remover partículas 

potencialmente infeciosas; 

• Após os procedimentos de descontaminação, o EPI deve ser removido e descartado 

(ver Anexo III);  

• Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito de COVID-

19, são considerados resíduos grupo III e descartados de acordo com os procedimentos 

de rotina internos; 

• A correta implementação dos procedimentos recomendados para limpeza e desinfeção 

de superfícies, deve ser monitorizada e reforçada. 
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9.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O cumprimento destas recomendações visa proteger o operacional, adaptando o 

elevado padrão de qualidade assistencial dos meios diferenciados do INEM IP à situação de 

exceção atual, sendo determinante na diminuição do risco de exposição e transmissão de doenças 

infetocontagiosas aos profissionais, utentes e comunidade. 
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DOCUMENTOS DE APOIO E LEITURAS RECOMENDADAS 

 

DGS 

• Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 09/03/2020 - Doença pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso, disponível em 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx 

• Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção por novo 

Coronavírus (2019-nCoV), disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-

dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx 

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas, disponível em 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

0062020-de-26022020-pdf.aspx 

• Micro site COVID-19 da Direção-Geral da Saúde, disponível em 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

• Norma nº 007/2019 de 16/10/2019 – Higiene das Mãos nas Unidades de Saúde, 

disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-

normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx 

 

INEM 

• Vídeos demonstrativos de utilização e remoção dos EPI, disponíveis em 

https://www.inem.pt/category/videos-inem/ 

• Checklist de colocação e remoção de EPI KIT PBCI 

• Checklist de colocação e remoção de EPI KIT I Básico 

• Checklist de colocação e remoção de EPI KIT II Intermédio 

 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 

• Recomendações da sociedade portuguesa de cuidados intensivos para a abordagem 

do covid-19, disponíveis em https://www.spci.pt/client_files/COVID_19_R.pdf 

 

  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx
https://www.inem.pt/category/videos-inem/
https://www.spci.pt/client_files/COVID_19_R.pdf
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Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Recomendações de ética clínica para a admissão em cuidados intensivos e para a 

sua interrupção, em condições excecionais de desequilíbrio entre o necessário e os 

recursos disponíveis, disponível em 

http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-

%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-

%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf 

 

Uptodate  

• Tópico sobre a COVID-19; disponível (gratuitamente) em 

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19 

 

 

 

  

http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19
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ANEXO I 

Checklist de colocação e remoção de EPI 
KIT PBCI 
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ANEXO II 

Checklist de colocação e remoção de EPI 
KIT II Intermédio 

 

 
 

  

Luvas de Nitrilo de cano normal

Bata impermeável

Cobre botas de cano alto

Fato de proteção integral tipo macaco com capuz

3- vestir calças e tunica tipo "fato de bloco operatório"

7- Vestir o fato de protecção integral, incluindo o capuz

10- colocar o primeiro par de luvas  de nitrilo (cano normal) por baixo do punho do fato

11- colocar o segundo par de luvas de nitrilo (cano longo) por cima do punho da bata

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDAL

KIT INTERMÉDIO (II) PRÉ-HOSPITALAR

Óculos de proteção

Máscara FFP2

Luvas Nitrilo com cano longo

ITENS

Touca

8- Desinfetar as luvas com alcool

 4- Remover a bata (garantindo que fica do avesso, tocando apenas no exterior ) em simultaneo com o 

segundo par de luvas

3- Desinfetar as luvas com alcool

6 - Remover o fato (garantindo que fica do avesso, tocando apenas no exterior ) 

5- Desinfetar as luvas com alcool 

6- Retirar os óculos de proteção

7- Remover a mascara e touca num gesto único para a frente

5- Desinfetar as luvas com alcool 

Fato de bloco descartável não estéril

Procedimento de Colocação de EPI

Procedimento de Remoção do EPI

1-Desinfetar  as luvas com alcool 

2- Retirar os cobre botas um a um

8- Vestir bata impermeável

2- Lavar as mãos com àgua e sabão ou SABA

1- Confirmar que não existem adornos ou objetos pessoais ou clínicos

4- Colocar a touca

5- Colocar a mascára FFP2

6- Colocar óculos de protecção 

9- Colocar os cobre botas por cima do fato

9- remover as luvas

10 - Lavar as mãos com agua e sabão ou SABA
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ANEXO III 

Checklist de colocação e remoção de EPI 
KIT I BÁSICO 
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ANEXO IV 

 

Oxylog 1000 
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ANEXO V 

 

Weinman Medumat Standard a 
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ANEXO VI 

 

Filtros Intersurgical (em uso no INEM IP) 
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