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Epidemiologia

Introdução 
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1

O vírus Ebola é o agente etiológico da febre hemorrágica de mesma denominação, identificado 
pela primeira vez em 1976, em dois focos isolados, antigo Zaire (hoje, a República Democrática do 
Congo) e Sudão. Desde então vários surtos ocorreram em diferentes regiões da África, com taxas 
de letalidade que variaram de 25 a 100%. Até a atual pandemia de ebola, todos os casos identifi-
cados com a Doença Viral do Ebola (DVE) aconteceram na África, com a exceção de 3 casos cuja 
contaminação se deu em laboratório – um na Inglaterra e outros dois na Rússia.

Pertencentes à família Filoviridae, existem cinco subespécies do vírus Ebola, sendo quatro de-
las reconhecidamente causadoras de doença em humanos: vírus Ebola (Zaire ebolavirus); vírus 
Sudão (Sudan ebolavirus); vírus Taï Forest (Floresta Taï ebolavirus, antigo Côte d'Ivoire ebolavi-
rus); e vírus de Bundibugyo (Bundibugyo ebolavirus). O vírus Reston (Reston ebolavirus) ainda 
não foi descrito em humanos, sendo causa de doença apenas em primatas não-humanos.

A extensa variação da letalidade se deve a fatores diversos, que em suma implicam em peculia-
ridades do continente africano: os principais são a precária qualidade da assistência médica (insu-
mos, EPIs, leitos para internação, isolamento dos casos suspeitos, disponibilidade de hemodiálise 
e de terapia intensiva, etc.) e a falta de capacidade para rastreamento dos contatos dos pacien-
tes sintomáticos, na tentativa de se interromper a cadeia de transmissão da doença. Além disto, 
alguns obstáculos locais dificultam a adesão às intervenções externas que instituições de ajuda 
humanitária, como os Médicos Sem Fronteiras, tentam empreender: crenças religiosas (muitos 
acreditam serem os próprios profissionais de saúde os responsáveis pela introdução da doença), 
costumes locais (a caça, manuseio e comércio de animais silvestres ainda é prática comum em 
muitas regiões africanas), ideologias de algumas comunidades, que têm grande resistência em 
seguir recomendações que contrariem seus hábitos, constantes ameaças sofridas pela população 
local por grupos radicais; tudo isso torna o controle da disseminação do Ebola e de outras enfer-
midades uma questão desafiadora.

Anteriormente identificada apenas nas regiões central e leste africanas, no dia 23 de março 
de 2014 foi publicado pela primeira vez, na página virtual da Organização Mundial de Saúde, um 
alerta sobre a DVE no oeste africano, mais especificamente na Guiné. Posteriormente o surto se 
alastrou de forma assustadora para Libéria e Serra Leoa, determinando o adoecimento de mais 
de 9000 pessoas, com taxa de letalidade em torno de 50%. A Nigéria teve um caso importado da 
Libéria, com transmissão nosocomial para outras 20 pessoas. Senegal identificou um caso impor-
tado da Guiné, sem transmissão a outros senegaleses até o momento. Ambos Senegal e Nigéria 
foram reclassificados pela OMS como países sem risco para a DVE, pois permaneceram por 42 
dias (equivalente a duas vezes o período de incubação máxima) sem identificar novos casos. Os 
EUA e a Espanha também já confirmaram 4 e 1 casos respectivamente, a maioria com transmis-
são ocorrida dentro dos hospitais. Dois casos ocorridos nos EUA foram importados.

Paralelamente a esta grande epidemia, surgiram casos de Ebola na República Democrática do 
Congo (que já viveu 6 outros surtos da mesma doença no passado) no fim do mês de agosto, mas 
nenhum dos 69 casos suspeitos, sendo 49 óbitos, teve relação com os do oeste da África. Portan-
to, trata-se de dois diferentes surtos.

SUMÁRIO
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Transmissão, período de incubação
e manifestações clínicas

Fonte: OMS, 2014. Disponível em: http://www.who.int/csr/disease/ebola/photos/geographic-map-29-oct-2014.png?ua=1 
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A transmissão do Ebola se dá pelo contato de mucosas ou pele não-íntegra com secreções 
corpóreas de um paciente que já apresenta sintomas: sangue, fezes, urina, vômito, suor, secre-
ções respiratórias que constituem risco. Não há transmissão por via respiratória, mas há risco se 
houver contato da saliva com mucosas ou pele não-íntegra. Há transmissão também pelo contato 
com sangue, secreções, tecidos ou carcaças de animais silvestres (principalmente primatas não-
-humanos e morcegos), contato com materiais contaminados com secreções (agulhas, peças de 
vestuário), contato com cadáveres ou animais mortos previamente infectados. 

O período de incubação da doença gira em torno de 8 a 10 dias, mas pode se estender de 1 a 21 
dias após a exposição. Pessoas assintomáticas, no período de incubação, não transmitem a doença.

O quadro clínico é assim descrito: febre, fraqueza, mialgias, cefaleia, dor de garganta, dor ab-
dominal, vômitos, diarreia, podendo evoluir com erupção cutânea, dispnéia, disfunção hepática e 
renal e hemorragias em vários sítios. 

Definições de caso

Diagnóstico

Tratamento e prevenção
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O diagnóstico de eleição é feito com o RT-PCR em sangue total com EDTA, principalmente a 
partir do 3º dia de início de sintomas. Caso o exame tenha resultado negativo, nova amostra deve 
ser coletada após 48h para excluir de vez a infecção. A sorologia IgM e IgG por método ELISA tam-
bém é opção, principalmente após decorridos mais de 10 dias de sintomas. Não será realizado, no 
momento, diagnóstico pós-morten, visando minimizar possíveis exposições de risco.

Ainda não há vacina disponível, apesar de existirem estudos em andamento. As melhores for-
mas de prevenção são o conhecimento das vias de transmissão, o isolamento (contato e gotículas) 
precoce de paciente suspeito, o rastreamento de contatos e as medidas de controle de infecção 
hospitalar conforme descrito no próximo item.

Também não há tratamento específico para uso universal, apesar de a droga ZMapp ter sido 
utilizada em poucos casos selecionados esta e outras drogas nunca foram antes licenciadas e 
existe grande pressão para que isto aconteça, apesar de não haver dados concretos acerca da 
segurança e eficácia das mesmas. O tratamento baseia-se em suporte de vida (nutrição, suporte 
ventilatório, hemodiálise, hemoterapia, tratamento de infecções secundárias, etc.) até que o siste-
ma imune do indivíduo consiga controlar a infecção.

Visando a rápida identificação e isolamento de um paciente suspeito de infecção pelo vírus 
Ebola, será considerada a seguinte definição de caso:

 Suspeito 
 
 Qualquer paciente com febre que tenha retornado das regiões endêmicas (Guiné, Libéria 

e Serra Leoa) há até 21 dias.

 Provável

 Caso suspeito que tenha tido contato com paciente suspeito ou confirmado do vírus Ebo-
la, com cadáveres em rituais fúnebres, ou com animais silvestres, vivos ou mortos.

 Confirmado

 Paciente com resultado de exame laboratorial positivo para Ebola, realizado apenas nas 
instituições de referência: Instituto Evandro Chagas/PA ou CDC/EUA.
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Fluxo de atendimento

Recomendações para precauções
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Quando identificado um caso suspeito de DVE em quaisquer unidades de saúde, públicas ou 
privadas do município de Belo Horizonte, as medidas de biossegurança abaixo descritas deverão 
ser adotadas pelos profissionais de saúde, e deve-se evitar qualquer contato, procedimento ou ma-
nipulação que não seja absolutamente essencial no momento. Se for necessário o contato, o profis-
sional deverá estar paramentado com o EPI preconizado. Portanto é extremamente recomendado 
realizar, durante triagem inicial do atendimento de qualquer paciente febril, inquérito sobre história 
de viagens recentes, principalmente nos últimos 21 dias.

Até que seja realizada a transferência do paciente, este deve ser orientado e submetido a isola-
mento padrão, contato e gotículas, de preferência no cômodo aonde já estiver, para evitar ao máxi-
mo sua locomoção dentro da unidade. Deve ser fornecida máscara cirúrgica imediatamente à iden-
tificação do caso suspeito, pois como já descrito a saliva pode ser uma via de contaminação se em 
contato com mucosas ou pele não-íntegra. Todas as pessoas que tiveram contato, conversaram ou 
permaneceram próximas ao paciente (exemplo: em sala de espera, recepção, equipe assistencial, 
portaria) devem ser monitoradas por 21 dias, período de incubação da doença, ou até a liberação 
de resultado negativo (2 amostras coletadas com intervalo mínimo de 48h), se este for o caso. Para 
haver um monitoramento adequado, alguns dados pessoais desses indivíduos devem ser coleta-
dos, conforme o Anexo A do Plano de Contingência para Emergência em Saúde Pública – Doença 
pelo Vírus Ebola (documento do Ministério da Saúde) a seguir: 
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Anexo C2- lista de identificação e monitoramento de contactantes dos casos de DVE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LISTA DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE CONTACTANTES
Nome do caso suspeito: _______________________________________________________

Contactantes
Data de início de sintomas do caso: ____/____/_____ Data que interrompeu transmissão: ____/____/_____

APRESENTOU 
SINTOMAS 

(S/N)

DIA DE MONITORAMENTO*
N NOME DT NASC ENDEREÇO TEL

DT ÚLTIMO 
CONTATO

MONITORAR 
ATÉ QUE DIA?

Lista de identificação e monitoramento de contactantes dos casos de DVE

Fonte: Ministério da Saúde

A unidade de saúde deve comunicar imediatamente o CIEVS (Centro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em Saúde) pelos telefones: (31) 3277-7767/3277-7768 (horário comercial) 
e (31) 8835-3120, que por sua vez irá fornecer orientações necessárias à equipe da unidade de 
saúde e acionará a Equipe de Resposta Rápida para o atendimento e transporte do paciente até o 

hospital de referência, que em MG é o Hospital Eduardo de Menezes. Identificar todos os contatos 
(ex.: em sala de espera, recepção, equipe assistencial, portaria), antes que os mesmos saiam da 
unidade, coletando os dados (nome, telefone e endereço) para monitoramento dos mesmos por 
21 dias pelo CIEVS. Isolar os locais de trajeto e permanência do paciente até que seja mobilizada 
a equipe que realizará a limpeza e desinfecção.

São recomendadas precauções padrão, por contato e gotículas para o manejo de pacientes 
hospitalizados com suspeita de infecção por Ebola. Embora o foco dessas recomendações seja o 
hospital, as indicações de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e medidas de controle 
ambiental também são aplicáveis a qualquer serviço de saúde. As recomendações se aplicam aos 
profissionais de saúde com potencial exposição a pacientes infectados e/ou materiais infectados, 
incluindo secreções corporais, equipamentos, superfícies e resíduos contaminados.

Tabela 1 - Diagnóstico diferencial entre as formas clínicas de abortamentos
Situação Recomendação Observações

Local de internação
• Quarto privativo (contendo banheiro privativo) com 

porta fechada;
• Restrição da entrada de pessoas no quarto.

• Colocar informações na entrada do quarto 
privativo sobre os EPIs que deverão ser utili-
zados para entrar no quarto.

Equipamento de 
Proteção Individual 
(EPI)

• Todas as pessoas que entrarem no quarto deverão usar 
pelo menos:
• Luvas triplas (1 par de luvas de procedimento e 2 

pares de luva estéril por ter o cano longo);
• Botas;
• Propé;
• Capote impermeável de manga longa;
• Macacão impermeável de manga longa com capuz, 

com abertura frontal e ziper;
• Protetor facial;
• Máscara N95;
• Gorro.

• Antes de sair do quarto do paciente, os EPIs 
devem ser cuidadosamente removidos sem 
contaminar os olhos, mucosas ou roupas 
com materiais potencialmente infecciosos;

• Os EPI’s devem ser acondicionados em saco 
vermelho com símbolo de substância infec-
tante, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo 
menos 1 vez a cada 24 horas;

• Realizar higienização das mãos imediata-
mente após remover e descartar os EPIs. 

Equipamentos 
de assistência ao 
paciente

• Equipamentos devem ser de uso exclusivo para assis-
tência ao paciente, e devem ser preferencialmente 
descartados, quando possível;

• Todos os equipamentos que não são descartáveis de-
vem ser lavados e desinfetados de acordo com reco-
mendações do fabricante e do serviço de saúde. Não 
realizar a limpeza e desinfecção junto com outros ma-
teriais de assistência a outros pacientes.

Procedimentos e 
cuidados com o 
paciente

• Limitar o número de procedimentos invasivos e coletas 
de exames ao mínimo necessário para assistência ao 
paciente.

• Os exames laboratoriais serão realizados 
apenas em serviços que possuam nível 4 de 
segurança (IEC/PA e CDC/EUA).

Procedimentos 
geradores de 
aerossóis

• Evite procedimentos geradores de aerossóis em pa-
cientes com suspeita de infecção por Ebola;

• Limitar o número de pessoas presentes durante proce-
dimentos geradores de aerossol;

• Realizar os procedimentos preferencialmente em quar-
to de isolamento aéreo, mantendo as portas fechadas.

• Procedimentos geradores de aerossóis in-
cluem: Bilevel Positive Airway Pressure (Bi-
PAP), broncoscopia, indução de escarro, 
intubação e extubação e aspiração de vias 
aéreas com sistema aberto.

Higienização das 
mãos

• Profissional de saúde deverá realizar higienização fre-
quente das mãos, incluindo antes e após contato com 
o paciente, após contatos com material e superfícies 
potencialmente infectados, e antes e após colocar ou 
remover os EPIs.

• Higienização das mãos pode ser realizada 
através da lavagem simples com água e sa-
bão ou com solução alcoólica;

• Se as mãos estiverem visivelmente sujas, de-
verá ser utilizado água e sabão.
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Antes de colocar o EPI, o profissional de saúde já deve estar usando uma roupa disponibilizada 
pela unidade de saúde, como as de Bloco Cirúrgico ou Unidades de Terapia Intensiva, e não suas 
próprias roupas. É importante reforçar que não devem ser utilizados adereços como anéis, pulsei-
ras ou outros que possam favorecer a contaminação e consequentemente a propagação do vírus.

A paramentação deve ocorrer ainda na área limpa com o auxílio de outro profissional. 
As etapas são:

• Higienizar as mãos;
•  Gorro (manter os cabelos presos);
•  Propé (sem o calçado e fixar no pé com a fita adesiva);
•  Luvas de procedimento (fixar a luva no braço com a fita adesiva);
•  Macacão impermeável, não colocando o capuz (fixar o punho do macacão na luva com 

a fita adesiva);
•  Botas de borracha (a calça do uniforme deve ficar por dentro da bota e o macacão sobre 

a bota; fixar o macacão na bota com a fita adesiva);
•  1º par de luvas estéreis (fixar a luva no macacão com a fita adesiva);
•  Máscara N-95;
•  Capuz do macacão (fixar e vedar as bordas sobre as laterais da máscara e na testa, se 

necessário, e vedar a abertura do macacão na altura do pescoço);
•  Capote/avental impermeável (fixar o velcro com ajuda do profissional auxiliar);
•  3º par de luvas (fixar com a fita no capote contornando somente a parte superior do pu-

nho para facilitar a retirada);
•  Protetor facial.

A desparamentação ocorre no limite da área suja com a área limpa: o indivíduo paramentado 
permanece na área suja, enquanto que o profissional que auxiliará na desparamentação se situa 
na área limpa; o último deve utilizar avental descartável com manga longa, protetor facial, gorro e 
três luvas de procedimento.

 As etapas da desparamentação são:

• O profissional auxiliar deve abrir a fixação na parte posterior do capote;
•  Retirar o capote, cruzando os braços na altura do ombro, enrolando até o punho, de for-

ma que não toque a parte externa do capote e o 3º par de luvas saia junto;
•  O profissional auxiliar retira o protetor facial, descarta e retira o seu 1º par de luvas;
•  O profissional auxiliar deverá retirar a fixação do rosto, do pescoço e o capuz, e após 

retirar o seu 2º par de luvas;                 
•  O profissional auxiliar abre o zíper do macacão e auxilia a retirada na altura dos ombros;
•  O profissional assistencial continua com a retirada do macacão enrolando-o de forma 

que exponha a parte limpa do mesmo que deve sair juntamente com o 2º par de luvas. 
Posicionar o macacão na altura dos pés;

•  O profissional deve sentar-se para terminar de retirar o macacão juntamente com a bota 

Óbitos9

Para o adequado manejo do corpo de um caso suspeito ou confirmado de DVE, todos os envol-
vidos devem utilizar os mesmos EPIs citados anteriormente. O corpo deve ser colocado em saco 
específico, impermeável, que por sua vez é desinfetado com hipoclorito de sódio 1%, para então 
ser colocado no caixão, ainda no hospital. A recomendação é transportar o caixão direto para o 
enterro ou cremação, evitando-se assim qualquer tipo de contato com o cadáver, pois este ainda 
é fonte de infecção.

Medidas de precaução e controle a serem adotadas na 
limpeza e desinfecção de superfícies, processamento 
de artigos e roupas e manejo de resíduos

10

Devem ser instituídas medidas de precaução padrão, de contato e para gotículas durante a lim-
peza e desinfecção de superfícies, processamento de artigos e roupas e manipulação de resíduos 
provenientes da assistência aos pacientes suspeitos de infecção pelo vírus Ebola nos serviços 
de saúde. É importante destacar que a adoção das medidas de precaução devem estar sempre 
associadas com outras medidas preventivas, tais como:

• Retirar imediatamente os EPI após limpeza e desinfecção de superfícies ou manuseio de 
artigos ou resíduos contaminados; no atual cenário, caso haja algum caso suspeito, todo 
o EPI utilizado, pelo profissional de saúde ou pelo da limpeza, deverá ser descartado 
conforme orientação contida abaixo no item 10.5 - Manejo de Resíduos;

• Manter registro do nome de todas as pessoas responsáveis pela limpeza e desinfecção 
de superfícies e manipulação de resíduos provenientes da assistência aos pacientes 
suspeitos de DVE;

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies e ambientes utilizados pelo paciente, 
estabelecendo profissional responsável, local, procedimentos, freqüência e fluxo para tais 
procedimentos; ressalta-se a importância de capacitar os profissionais de serviços gerais, 
principalmente na colocação e retirada dos EPIs para reduzir as chances de contaminação;

• Realizar a limpeza e desinfecção ou esterilização de equipamentos e produtos para saú-
de que tenham sido utilizados na assistência ao paciente (e que, porventura, não sejam 

Situação Recomendação Observações

Higienização do 
ambiente

• Para realização da limpeza do ambiente deve-se utilizar 
todos os EPIs listados anteriormente;

• O ambiente deve ser limpo e desinfetado com cuida-
do: é recomendado retirar o excesso com papel/tecido 
absorvente e depois utilizar detergente e água, para 
que enfim seja realizada a desinfecção. O desinfetante 
recomendado é o hipoclorito de sódio 1%. Deixar agir 
por 10 minutos e remover com pano úmido.

• A limpeza deve ser realizada antes da desin-
fecção pois alguns desinfetantes são inativa-
dos por material orgânico.

(retirar as botas com os pés) de tal forma que os pés limpos (ainda com o cobre botas) 
não toquem na área suja (pisar na parte interna do macacão);

•  Entrar na área limpa;
•  Retirar a mascara N-95;
•  Retirar o gorro;
•  Retirar o cobre bota;
•  Retirar o 3º par de luvas;
•  Higienizar as mãos;
•  O profissional auxiliar, permanecendo na área limpa, recolhe o macacão e as botas para 

o descarte, retira o seu protetor facial, o avental e o 3º par de luvas.

O descarte dos EPIs deve seguir orientação contida abaixo no item 10.5 - Manejo de Resíduos.
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de uso exclusivo no quarto de isolamento), estabelecendo profissional responsável, pro-
cedimentos, freqüência e fluxo para tais procedimentos;

• Estabelecer fluxos, profissional responsável, procedimentos e horários pré-definidos 
para a coleta de resíduos e roupa suja. 

Equipamentos de proteção individual – EPI
(e vestimentas) a serem utilizados 

Orientações referentes ao processamento de produtos

Processamento de roupas

Manejo de resíduos

Orientações referentes à limpeza e desinfecção de superfícies

10.1

10.2

10.4

10.5

10.3

A equipe responsável pela limpeza e desinfecção de superfícies, processamento de artigos e 
roupas e manipulação de resíduos deverá utilizar os mesmos EPI que os profissionais da assis-
tência, substituindo o 3º par de luvas pela luva de borracha (látex) de cano longo. A equipe deverá 
ser devidamente treinada quanto a paramentação e desparamentação.

Os EPI devem ser colocados imediatamente antes da entrada no quarto e devem ser removidos 
imediatamente antes da saída. 

Os profissionais que tiveram contato direto ou indireto com pacientes com suspeita de DVE 
devem remover as roupas privativas antes de deixar o local de trabalho e encaminhá-las para a 
unidade de processamento de roupas do serviço, de preferência, separadamente das vestimentas 
utilizadas em outros setores da unidade de saúde.

Não há uma orientação especial quanto aos métodos de processamento de equipamentos, pro-
dutos para saúde ou artigos utilizados na assistência a pacientes com suspeita de DVE. Devem ser 
seguidos os protocolos já estabelecidos pelo serviço, conforme as normas sanitárias sobre o tema.

Apesar de não ser necessário um procedimento específico, é importante frisar a necessidade 
da adoção das medidas de precaução na manipulação dos equipamentos e produtos que tenham 
sido usados na assistência ao paciente com suspeita de DVE. 

Tais produtos devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a contaminação de 
pele, mucosas e roupas ou a transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambientes.

O serviço de saúde deve estabelecer profissional responsável, fluxos e rotinas de retirada dos pro-
dutos do quarto de isolamento. Rotinas e protocolos também devem ser descritos para todas as eta-
pas do processamento dos equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência.

A limpeza e desinfecção de superfícies em contato com pacientes com suspeita de infecção por 
Ebola é a mesma utilizada para outros tipos de doenças transmitidas por vírus. 

A limpeza do local de isolamento deve ser realizada a cada 24h ou quando necessário (vômitos, 
sangramentos, etc), para limitar o acesso. 

A limpeza deve ser realizada com água e sabão neutro seguida de desinfecção, com álcool a 
70% (friccionar, esperar secar e repetir três vezes a aplicação) ou hipoclorito de sódio a 1% (deixar 
agir por 10 minutos). 

No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível deve-se inicialmente proceder à reti-
rada do excesso com papel/tecido absorvente (considerar como resíduo A1), para depois realizar 
a limpeza e desinfecção. 

Todos os materiais utilizados na higienização devem ser de uso exclusivo para cada paciente 
suspeito de infecção pelo vírus Ebola. O balde e o rodo devem ser submetidos à limpeza e desin-
fecção após cada uso. O DML para higienização desses materiais deve ser de uso exclusivo. Os 
panos devem ser descartados a cada uso.

Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes desses pacien-
tes, podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de outros 
pacientes em geral. Entretanto, faz-se necessário ressaltar algumas orientações:

• Estabelecer profissional responsável e fluxos para encaminhamento das roupas às uni-
dades de processamento;

• Na retirada da roupa suja deve haver o mínimo de agitação e manuseio, observando-se 
a adoção das medidas de precaução; 

• Devido ao risco de promover partículas em suspensão e contaminação do trabalhador, 
não é recomendada a manipulação, separação ou classificação de roupas sujas prove-
nientes do isolamento. As mesmas devem ser colocadas diretamente na lavadora; 

• Não transportar o saco de roupa suja nas mãos. Fazê-lo em carrinho específico; 
• Proceder à limpeza e desinfecção do carrinho imediatamente após o transporte da roupa suja; 
• Submeter o saco de tecido utilizado para o armazenamento da roupa suja do quarto de 

isolamento ao mesmo processamento aplicado à roupa suja.

O vírus Ebola é um agente biológico classificado como Classe de Risco 4. De acordo com a Re-
solução RDC/ANVISA nº 306, de 07 de dezembro de 2004, os resíduos provenientes da atenção 
a pacientes suspeitos de DVE devem ser enquadrados na categoria A1, ou seja são resíduos re-
sultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
biológica por agentes classe de risco 4 (Apêndice II da RDC 306/2004), microrganismos com re-
levância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. De acor-
do com essa norma esses resíduos devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.

Devem ser acondicionados em saco vermelho, que devem ser substituídos quando atingirem 
2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados pelo símbolo de subs-
tância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.

O saco vermelho deve ser constituído de material resistente a ruptura e vazamento, imperme-
ável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo 
proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Além disso, deve estar contido em recipientes 
de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de 
abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.

Os sacos vermelhos devem ser transportados, por empresa específica regularizada para tal, 
onde serão submetidos a incineração. 
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A limpeza da ambulância deverá ser realizada imediatamente após o transporte do paciente, 
incluindo todos os materiais, superfícies e equipamentos, com os EPI’s utilizados durante o trans-
porte, acrescidos das luvas de borracha de cano longo. Os procedimentos para limpeza e desin-
fecção são os mesmos descritos no item 10.3.

Evitar o uso de altas pressões de água e não pulverizar o produto químico desinfetante de pro-
cedimentos que gerem aerossóis e respingos, quando estiver fazendo a limpeza da ambulância.

Uma vez terminada a limpeza e desinfecção da ambulância, a equipe deverá fazer a remoção 
dos EPI de acordo com a técnica adequada e acondicionar de acordo com o descrito no item 10.5. 

Todos os resíduos gerados durante o transporte e higienização da ambulância deverão ser dei-
xados na unidade de saúde para o manejo correto.
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