
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

                                   Castelo, 12 de Maio de 2020

NOTA TÉCNICA Nº 06/2020 – VISA SEMSA/PMC

ORIENTAÇÕES PARA   ATIVIDADE DE TRANSPORTE, REMOÇÃO E  

ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA E OUTROS

VEÍCULOS

O Departamento de Vigilância Sanitária de Castelo, no uso da atribuição que lhe

confere o Art. 3º, inciso VII da Lei 1.879 – Código Sanitário Municipal;

CONSIDERANDO  que a saúde é  direito  de  todos e  dever  do Estado,  garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua

promoção,  proteção  e  recuperação,  na  forma  do  art.  196  da  Constituição  da

República; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência da

Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adoção  de  ações  coordenadas  para

enfrentamento  da  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Estadual  e

Internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 – R, de 13 de março de 2020, que dispõe

sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e

estabelece  medidas  sanitárias  e  administrativas  para  prevenção,  controle  e

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-

19) e dá outras providências;

CONSIDERANDO  a  NOTA  TÉCNICA  GVIMS/GGTES/ANVISA  Nº  04/2020

(Atualização 4: 08 de maio de 2020), que estabelece orientações para os serviços

de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser  adotadas durante a

assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus

(SARS–CoV–2);

CONSIDERANDO  que  até  o  momento  o  novo  coronavírus  (SARSCoV-2)  é

transmitido por meio de gotículas respiratórias e também pelo contato direto com

pessoas  infectadas  ou  indireto  por  meio  das  mãos,  objetos  ou  superfícies

contaminadas. Desta forma, enfatizamos a importância da higiene das mãos (água e

sabonete  líquido  OU  preparações  alcoólicas),  da  limpeza  e  desinfecção  de

superfícies ambientais e de instrumentais utilizados em procedimentos, bem como, a

importância da utilização correta dos EPIs.

RECOMENDA – SE:

Na Preparação do Veículo para Atendimento:

 Reduzir ou remover equipamentos e materiais não essenciais do veículo ou

guardar equipamentos não essenciais em compartimento fechado antes do

embarque  do  paciente.  Isso  reduz  o  tempo  consumido  na  realização  da

limpeza após o transporte; 
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 Evitar  abrir  armários  e  compartimentos,  a  menos  que  seja  essencial.  Se

algum equipamento  for  necessário  deve  ser  retirado  do  armário  antes  de

iniciar atendimento ao paciente; 

 Durante o transporte preferencialmente deve-se manter as janelas do veículo

abertas para melhorar a ventilação, caso não seja possível, o ar-condicionado

ou a ventilação devem estar configuradas no modo de ventilação aberta para

NÃO recircular o ar dentro do veículo. Realizar a limpeza do ar-condicionado

com maior periodicidade.

Aos Pacientes e Profissionais:

 O paciente deve utilizar máscara durante todo o percurso desde que tolerada,

exceto se indicado oxigenioterapia por máscara; 

 Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar

máscara  (conforme anexo II)  durante  todo o  deslocamento  até  chegar  ao

destino. Se houver necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso

dos EPI adequados; 

 Reforçar seus cuidados pessoais realizando a higiene das mãos com água e

sabão e/ou álcool a 70% e orientar paciente e acompanhantes quanto a sua

importância;

 Evitar manipular e compartilhar caneta, telefone celular, óculos de grau ou

outro objeto pessoal para evitar contaminação.

Após o Transporte:

 Identificar todos  os produtos e materiais (lençóis, head block, colar cervical,

estirante, cinto tirante de prancha, máscara de oxigênio…) que entraram em

contato diretamente com o paciente para que sejam encaminhados a unidade

de processamento dos serviços de saúde no que couber;
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 Ao término do transporte, ao retornar à base, descartar o material que for de

uso  único  em  sacos  vermelhos  ou  brancos  com  identificação  de  lixo

infectante,  que  devem  ser  substituídos  quando  atingirem  2/3  de  sua

capacidade e antes de adentrar  as dependências físicas realizar a lavagem

das mãos; 

 Após o término do serviço os profissionais deverão efetuar a lavagem de todas

as peças do uniforme isoladamente sem contato com as demais peças de

roupas;

 Os  calçados  (fechados  e  impermeáveis)  usados  durante  o  transporte  de

pacientes  devem  ser  lavados  com  água  e  sabão  e  desinfetados  com

hipoclorito  de  sódio  a  1%  (ou  qualquer  outro  produto  recomendado  pela

ANVISA);

 Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após o transporte. 

Limpeza e Desinfecção dos Veículos de Transporte:

  A limpeza e desinfecção devem ser realizadas imediatamente após a entrega

do paciente;

 Em situações especiais,  como o atendimento  de pacientes  em precauções

específicas (contato, gotículas ou aérea), no caso da COVID – 19, a limpeza e

a  desinfecção  do  veículo  devem ser  completa.  Todos  os  equipamentos  e

artigos removíveis devem ser removidos, de forma que todas as superfícies,

compartimentos,  interiores  dos armários,  paredes,  piso  e  teto  possam ser

limpos e desinfetados;

 É importante o uso dos EPI’s  pelos profissionais da higienização  (luvas de

procedimento, avental impermeável, máscara, óculos ou protetor facial e bota

de PVC cano longo) durante o processo de limpeza e desinfecção do veículo;
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 O exterior dos veículos deve ser mantido limpo para a saúde e segurança dos

profissionais  e  pacientes.  Um  veículo  limpo  colabora  para  que  a  equipe

mantenha as mãos limpas ao abrir e fechar as portas;

 A limpeza deve ser feita com água e sabão e posterior desinfecção com álcool

a 70%  e/ou hipoclorito 1% ou outro produto padronizado na instituição. No

piso os procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser realizados com o

auxílio de mops, esfregões ou vassouras e nas demais superfícies devem ser

utilizados panos descartáveis;

 No caso de haver matéria orgânica (sangue, vômito, fezes, secreções) visíveis

no interior dos veículos, deve-se inicialmente proceder à retirada do excesso

com papel/tecido absorvente e posteriormente realizar a limpeza (com água e

sabão) e a desinfecção;

 Todos os itens com os quais o paciente tiver  contato e as superfícies das

bancadas e piso do veículo devem ser submetidos à desinfecção com álcool

a 70% e/ou hipoclorito de sódio a 1% deixando agir por 10 minutos; 

 Evitar o uso de altas pressões de água e não pulverizar o produto químico

desinfetante  de  procedimentos  que  gerem  aerossóis  e  respingos  quando

estiver fazendo a limpeza dos veículos;

 Uma vez terminada a limpeza e desinfecção do veículo a equipe deverá fazer

a remoção dos EPI’s de acordo com a técnica adequada e descartá – los

conforme RDC 222/2018. E logo após realizar higiene das mãos com água e

sabonete líquido ou com álcool a 70%. 

Observações Gerais

Limpeza – Processo que remove a sujidade e matéria orgânica de qualquer superfície

ou objeto. A limpeza é efetuada por fricção mecânica, imersão, máquinas de limpeza e

máquina de ultrassom. É a etapa mais importante da descontaminação, todos os itens
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devem  ser  lavados  antes  de  sofrerem  algum  processo  de  desinfecção  ou

esterilização.

Nenhum  objeto  deve  ser  esterilizado  se  sobre  ele  houver  matéria  orgânica  (óleo,

gordura, sangue…).

Desinfecção: é o processo de destruição de microorganismos patogênicos na forma

vegetativa  existente  em  artigos  ou  superfícies,  MEDIANTE  A  APLICAÇÃO  DE

SOLUÇÃO GERMICIDA EM UMA SUPERFÍCIE PREVIAMENTE LIMPA. 

Descontaminação:  é  a remoção  de  materiais  orgânicos  de  uma  superfície,  COM

AUXÍLIO DE UMA SOLUÇÃO DESINFETANTE, APLICADA DIRETAMENTE SOBRE O

AGENTE CONTAMINANTE.

Diluição do Hipoclorito de Sódio: O Hipoclorito de Sódio de 2,0 % a 2,5 % (água

sanitária)  deverá  ser  diluído  conforme  orientação  do  fabricante.  Verifique  as

informações de diluição no rótulo. 
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ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA: 11/05/2020
PROCEDIMENTO

OPERACIONAL PADRÃO
POP

LIMPEZA DE VEÍCULOS APÓS TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU

CONFIRMADOS COM COVID-19

OBJETIVOS:

  Padronizar meios de prevenção e controle de infecção no transporte de pacientes em

especial  pacientes  suspeitos  e/ou  confirmados  para  COVID-19 assegurando que  os

profissionais  envolvidos  no  transporte  e  na  higienização  dos  veículos  adotem  as

medidas  preventivas  e  realizem os  processos  de  limpeza  e  desinfecção  seguros  e

eficazes;  pois  entendemos que  as  falhas  nesses  processos  podem,  sobretudo,  em

tempos de pandemia do Coronavírus – COVID-19,  trazer inúmeras consequências e

aumentar a disseminação e a transferência de microrganismos.

Materiais:

 Panos de limpeza (tipo perfex);

 Pano de chão;

 Sabão líquido ou em pó;

 Vassoura, mop úmido ou esfregões;

 Papel toalha;

 Desinfetante (álcool a 70 % ou outro desinfetante padronizado pela instituição);

 Solução de Hipoclorito de sódio a 1% (água sanitária diluída);

 Lixeira para resíduos infectantes;

 Sacos para resíduos comuns e infectantes;

 EPI’s necessários:

 Botas de cano longo;
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 Luvas de Procedimento;

 Avental impermeável;

 Máscara descartável;

 Óculos de proteção ou protetor facial;

Periodicidade:

Após cada transporte de paciente com suspeita ou confirmado com COVID-19.

Etapas do Processo:

1. Reúna  os  materiais  e  produtos  necessários  para  executar  a  limpeza  e

desinfecção;

2. Utilize panos diferenciados para limpeza de mobiliários, parede e piso;

3. Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool a 70%;

4. Colocar  EPI’s  apropriados conforme  vídeo  de  colocação  e  retirada  dos EPI’s

Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI na seguinte ordem:

 colocar as botas;

 colocar o avental;

 colocar máscara;

 colocar óculos;

 colocar as luvas;

5.  Recolha  todos  os  produtos  e  materiais  (lençóis,  head  block,  colar  cervical,

estirante, cinto tirante de prancha, máscara de oxigênio…) que entraram em contato

diretamente  com o paciente  e encaminhe –  os  a  unidade de processamento  de

produtos para saúde dos serviços de saúde no que couber;

6.  Retire  todos  os  materiais  e  equipamentos  (prancha,  oxímetro,  aparelho  de

pressão,  estetoscópio,  tesoura  etc)  de  dentro  do  veículo,  higienize  com água  e

sabão, enxágue, no que couber e posteriormente realize a desinfecção com álcool a

70%; 

7. Realize a limpeza utilizando movimentos de sentido único da seguinte forma: teto,

parede de cima para baixo e piso iniciando dos cantos mais distantes da porta; 

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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8.  Quando  houver  presença  de  matéria  orgânica  exposta  aplique  solução  de

hipoclorito de sódio a 1% diretamente sobre a mesma e deixe agir por 10 minutos

realizando assim a descontaminação;

9. Retire o produto juntamente com a matéria orgânica com um pano descartável ou

papel absorvente e despreze em saco branco leitoso;

10. Após a devida descontaminação, as luvas deverão ser trocadas para execução

das demais etapas;

11. Limpe todas as superfícies horizontais, mobiliários, superfícies frequentemente

tocadas pelo paciente e laterais  dos veículos com pano úmido embebecido com

água e sabão neutro. Não esqueça de limpar os cintos de segurança e maçanetas

do veículo;

12. Use um pano limpo e um balde com água limpa e realize o enxágue de todas

as áreas e superfícies;

13.  Lave o piso com água e sabão, esfregue com uma vassoura e enxágue com

água limpa;

14.  Realize  a  desinfecção  com solução  de  hipoclorito  a  1%,  deixe  agir  por  10

minutos e logo após retire com água e pano de chão limpo;

15. Retorne todos os materiais e equipamentos higienizados para dentro do veículo;

16. Quanto as rouparias sujas (lençóis, fronhas…) utilizadas no veículo deverão ser

encaminhadas para o processamento adequado;

17.  Retire  os  EPI’s  conforme  vídeo  de  colocação  e  retirada  do  EPI  –  Anvisa:

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI na seguinte ordem:

 Retire as luvas e descarte – as no saco branco leitoso;

 Higienize as mãos com álcool a 70 %;

 Retire o avental e encaminhe para o processamento adequado;

 Higienize as mãos com álcool a 70 %;

 Retire os óculos ou protetor facial;

 Higienize as mãos com álcool a 70 %;

 Retire a máscara;

 Higienize as mãos com álcool a 70 %;

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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 Retire as botas;

 Higienize as mãos com água e sabão e álcool a 70 %.

Observações: 

O  lixo  infectante  deve  ser  encaminhado  ao  resíduo  de  serviço  de  saúde  do

município.

Quanto ao processamento da rouparia não é preciso adotar um ciclo de lavagem

especial para as roupas provenientes de casos suspeitos ou confirmados do SARS-

CoV-2,  podendo  ser  seguido  o  mesmo  processo  estabelecido  para  as  roupas

provenientes de outros pacientes em geral.

Recomenda – se também que os profissionais lavem as roupas utilizadas por baixo

dos EPI’s separadamente das roupas domésticas, assim como, os EPI’s (avental

impermeável, botas e óculos), também devem ser higienizados com água e sabão e

posteriormente  desinfetados  com  solução  de  hipoclorito  de  sódio  a  1%  (água

sanitária diluída conforme fabricante).
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ANEXO II

SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA

CENÁRIO
PESSOAS

ENVOLVIDAS
ATIVIDADES

TIPOS DE EPI OU

PROCEDMENTO

Ambulâncias

e Veículos de

Transporte de

Pacientes

Profissionais de

Saúde

Transporte/atendimento  pré-

hospitalar  de  pacientes

suspeitos  ou  confirmados  de

COVID-19para  serviços  de

saúde (referência ou não).

- higiene das mãos

- óculos de proteção ou protetor facial

- máscara cirúrgica ou trocar por 

máscara N95/PFF2 ou equivalente 

(caso seja realizado procedimento que

possa gerar aerossóis)

- avental

- luvas de procedimento
Transporte/atendimento  pré-

hospitalar  de  pacientes  com

outros  diagnósticos  (não  é

suspeito  ou  confirmado  de

COVID-19).

- higiene das mãos

- máscara cirúrgica (EPI de acordo 

com as precauções padrões e, se 

necessário, precauções específicas)

Motorista

Envolvido  apenas  na

condução  do  paciente  com

suspeita de doença COVID-19

e  o  compartimento  do

motorista  é  separado  do

paciente  suspeito  ou

confirmado de COVID - 19

- higiene das mãos

- manter uma distância de pelo menos

1 metro de outras pessoas

- máscaras de tecido

Auxiliar  na  colocação  ou

retirada  de  paciente  suspeito

ou confirmado de COVID-19

- higiene das mãos 

- óculos de proteção ou protetor facial

- máscara cirúrgica 

- avental

- luvas de procedimento
Nenhum contato a menos de 1

metro  do  paciente  com

suspeita  de  COVID-19,  mas

nenhuma separação  entre  os

compartimentos do motorista e

do paciente

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica ou trocar por 

máscara N95/PFF2 ou equivalente 

(caso seja realizado procedimento que

possa gerar aerossóis)
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SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA – continuação

CENÁRIO
PESSOAS

ENVOLVIDAS
ATIVIDADES

TIPOS DE EPI OU

PROCEDMENTO

Ambulâncias

e Veículos de

Transporte de

Pacientes

Paciente com

sintomas

respiratórios

Transporte  de  pacientes  com

sintomas  respiratórios  para

serviços de saúde

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica

-  melhorar  a  ventilação  do  veículo

para aumentar a troca de ar durante

o  transporte  (ar  condicionado  com

exaustão que garanta as trocas de ar

ou manter as janelas abertas)
Pacientes sem

sintomas

respiratórios

Transporte  de  Pacientes  sem

sintomas  respiratórios  para

serviços de saúde (referência

ou não)

- higiene das mãos

- máscaras de tecido

Profissionais

responsáveis

pela limpeza e

desinfecção do

veículo

Limpeza  e  desinfecção  do

interior  do  veículo,  após  o

transporte  de  paciente

suspeito  ou  confirmado  de

COVID-19 para os serviços de

saúde

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica

- outros EPI’s conforme definido para

o serviço de limpeza e desinfecção

Fonte: GVIMS/GGTES/Anvisa, 2020 - Adaptado de WHO. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-

19) Interim guidance. 19 March 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

Observação 1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os

casos  de  infecção  pelo  SARS-CoV-2  e  podem  ser  alteradas  conforme  novas

informações sobre o vírus forem disponibilizadas.

Observação  2: Além  de  usar  o  EPI  apropriado,  todos  os  profissionais  devem  ser

orientados sobre como usar, remover e descartar adequadamente os EPIs, bem como

na  prática  correta  de  higiene  das  mãos  nos  momentos  indicados.  O  EPI  deve  ser

descartado em um recipiente de resíduo infectante, após o uso, e a higiene das mãos

deve ser realizada antes de colocar e de retirar o EPI.

Observação  3:  Vale  ressaltar  que,  de  acordo  com  a  NOTA  TÉCNICA

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, apesar da RDC 222/2018 definir que os resíduos

provenientes da assistência aos indivíduos com coronavírus tem que ser acondicionados

em saco vermelho, EXCEPCIONALMENTE, durante essa fase da pandemia, os EPI’s

utilizados pelos profissionais envolvidos no sepultamento (coveiros) de casos suspeitos

ou  confirmados  de  infecção  pelo  novo  coronavírus  (SARS-CoV-2),  poderão  ser

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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descartados em sacos brancos leitosos com o símbolo de infectante. Reforça-se que

esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. 

ATENÇÃO!

Essa Nota Técnica apresenta medidas de prevenção e controle de

infecções  causadas  por  um  vírus  novo  e,  portanto,  essas

orientações  são  baseadas  no  que  se  sabe  até  o  momento,

podendo  ser  atualizada  ao  surgimento  de  novas  evidências

científicas. 

    Porém,  os  profissionais  de  saúde  ou  os  serviços  de  saúde

brasileiros  podem  determinar  ações  de  prevenção  e  controle

MAIS RIGOROSAS que as definidas nesta Nota Técnica, a partir

de uma avaliação caso a caso e de acordo com a sua realidade e

recursos disponíveis.


