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aSSUnto: fluxo para higienização terminal dos veículos 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.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH) 

HIGIENIZAÇÃO TERMINAL DE VEÍCULOS

VEÍCULO MATERIAL EPI

agUarde dentro da 
amBUlÂncia

a higieniZação do veÍcUlo 
SerÁ feita por fUncionÁrio 
da empreSa contratada em 
local eSpecÍfico com ÁgUa, 

SaBão, hipoclorito e Álcool 
à 70%

liBere a amBUlÂncia 
para atendimento
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deiXe o material 
reproceSSÁvel em local  
identificado apropriado 

deStinado ao material de 
atendimento a caSoS SUSpeitoS 
oU confirmadoS de covid-19  no 
eXpUrgo e faça a repoSição de 

materiaiS neceSSÁrioS

coloqUe o eqUipamento 
de proteção deStinado a 
higieniZação no eXpUrgo 

e lave oS ÓcUloS com 
ÁgUa, SaBão, SeqUe e 

friccione Álcool a 70% 
por 3 veZeS

evite contatoS 
para redUZir a 
contaminação

a deSparamentação 
reqUer cUidadoS para 
evitar a contaminação 
do traBalhador. faça 

com atenção e Zelo

com o veÍcUlo e material 
higieniZado colocar o 

material higieniZado na 
amBUlÂncia montando-a 
conforme mapa carga, 

deiXe oS ÓcUloS e 
material qUe foram 

acondicionadoS na Saco 
no chão e deSloqUe-Se ao 

almoXarifado

ainda paramentado retire o 
material do veÍcUlo e coloqUe 

na Área contaminada

chegada do veÍcUlo 
à empreSa

tem veÍcUlo 
higieniZando?

eqUipe de higieniZação de 
veÍcUloS liBera a amBUlÂncia

higieniZar o material com pano 
com ÁgUa e SaBão, Secar e 

friccionar Álcool 70%, colocar 
o material limpo na Área limpa

Separar o material 
reproceSSÁvel em Um Saco 

de reSÍdUo infectante 
para encaminhÁ-lo para 

deSinfecção

deSpreZar o Saco com o liXo: 
emBalagenS UtiliZadaS, 

paramentação no conteiner 

retire o reStante da 
paramentação apÓS 

a higieniZação do 
material, colocando oS 

ÓcUloS e protetoreS 
faciaiS em Um Saco 

Separado para levÁ-
loS ao eXpUrgo do 

almoXarifado para 
higieniZÁ-loS

retire o capote oU 
macacão e mantenha o 

reStante da paramentação
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USB chega na cena de atendimento  e qUeStiona familiareS e paciente SoBre SintomaS e SinaiS:  feBre meSmo 
qUe referida, acompanhada de toSSe, dor de garganta e com inÍcio de SintomaS noS ÚltimoS 7 diaS, em caSo 
de reSpoSta poSitiva comUnicar à central de regUlação, poiS pode Se tratar de caSo SUSpeito de covid-19

eqUipe veSte capote deScartÁvel acreScentando-o ao epi de rotina (mÁScara cirÚrgica,
ÓcUloS oU protetor facial, lUvaS (SoBrepor 2 pareS de lUvaS) e realiZa o atendimento

encaminhar o paciente à inStitUição de SaÚde de deStino e em SegUida, ainda com
a paramentação, deSlocar à empreSa contratada para higieniZação do veÍcUlo

retirar o capote e o primeiro par de lUvaS permanecendo com
ÓcUloS oU protetor facial, mÁScara e o oUtro par de lUvaS

higieniZar o material (todo o material UtiliZado e qUe eStiver na amBUlÂncia inclUindo talaS, caiXaS 
plÁSticaS, colareS, oXÍmetro etc) com pano Umedecido com ÁgUa e SaBão e friccionar Álcool a 70%

finaliZar a deSparamentação colocando o ÓcUloS oU protetor facial
 em Saco plÁStico para qUe SeJa levado à central de regUlação

colocar o material na amBUlÂncia, deSpreZar o liXo em local adeqUado no contÊiner
localiZado na empreSa contratada, higieniZar aS mãoS e deSlocar ao almoXarifado 

paramentar-Se com o capote de higieniZação, ÓcUloS oU protetor facial, mÁScara e lavar oS ÓcUloS
oU protetor facial com ÁgUa e SaBão Secar e friccionar Álcool à 70%. ao terminar higieniZar aS mãoS

repor materiaiS, Se neceSSÁrio, e liBerar a amBUlÂncia 

retirar todo o material do veÍcUlo ainda com a paramentação e colocar na Área de material
contaminado na empreSa contratada, o material reproceSSÁvel qUe deve Ser acondicionado em

Saco plÁStico eSpecÍfico para eSta finalidade para Ser encaminhado ao eXpUrgo do almoXarifado

colocar o paciente no veÍcUlo qUe deverÁ eStar com JanelaS aBertaS e eXaUStor ligado

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 NÍVEL 2 - USB 

a higieniZação do material apÓS o atendimento deve Ser criterioSa e É
 fUndamental para a SegUrança da eqUipe e de pacienteS Uma veZ qUe o 
vÍrUS tem capacidade de Se manter por longoS perÍodoS em SUperfÍcieS
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manter Kit SoB o Banco lateral, 
ele deverÁ Ser UtiliZado Se 

neceSSÁrio, tentar aferir pa no 
local de origem com eqUipamento 

JÁ em USo pelo paciente

oS materiaiS e eqUipamentoS 
deverão Ser higieniZadoS com 
pano Úmido com ÁgUa e SaBão e 
poSteriormente deSinfectadoS 

com Álcool à 70%

eqUipe retira todo o material da amBUlÂncia e leva
apenaS o Kit de tranSporte SoB (emBaiXo) o Banco lateral 

condUtor envolve BancoS dianteiroS com Saco plÁStico

paramentar com epi de rotina lUvaS (SoBrepor 2 pareS), 
mÁScara cirÚrgica e ÓcUloS oU protetor facial

e UtiliZar tamBÉm o capote  deScartÁvel

finaliZar o tranSporte e deSlocar -Se à empreSa contratada 
ainda paramentado com JanelaS aBertaS e eXaUStor ligado

realiZar o tranSporte do paciente com JanelaS do veÍcUlo 
aBertaS e eXaUStor ligado, manter paciente com mÁScara 
cirÚrgica qUe JÁ UtiliZava na inStitUição de origem e levar 

acompanhante apenaS Se paciente menor de idade

retirar oS materiaiS e eqUipamentoS do veÍcUlo
e colocar na Área de materiaiS contaminadoS - Sendo

oS reproceSSÁveiS acondicionadoS em Saco prÓprio
para tal finalidade para Serem encaminhadoS à cr.

calçar Um novo par de lUvaS SoBre a qUe JÁ eStÁ
em USo e realiZar a higieniZação doS eqUipamentoS

e materiaiS não reproceSSÁveiS UtiliZadoS -
 oXÍmetro, eXterior da maleta do Kit etc.

retirar o par de lUvaS UtiliZado na higieniZação e ainda com 
aS lUvaS qUe permaneceram retirar gorro JUntamente com a 

mÁScara e ÓcUloS oU  protetor facial, acondicionar oS ÓcUloS oU 
o protetor facial para Serem encaminhadoS para higieniZação

retirar aS lUvaS e higieniZar aS mãoS com ÁgUa e SaBão

retirar o capote e o primeiro par de lUvaS permanecendo com 
ÓcUloS oU protetor facial, mÁScara e o oUtro par de lUvaS

apÓS a higieniZação do veÍcUlo, deSlocar-Se à central
para higieniZar oS ÓcUloS oU o protetor facial

liBerar o veÍcUlo para atendimento

Kit de tranSporte maleta pronta
6- adrenalinaS
1- cateter naSal
2- Sf0,9% 500ml
2- JelcoS 20g
2- JelcoS 24g
2- eqUipoS macrogotaS
2- SeringaS 10ml
2- agUlhaS 40X12

levar tamBÉm
eStetoScÓpio
eSfigmomanÔmetro
oXÍmetro 
dea
1 cilindro de oXigÊnio portÁtil

EQUIPE DE SUPORTE BÁSICO EMPENHADA PARA TRANSPORTE DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19
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eqUipe Se paramenta ao Ser empenhada com capote, gorro, protetor facial oU ÓcUloS, mÁScara n95 e lUvaS

eqUipe realiZa atendimento do paciente atentando-Se para aS recomendaçÕeS e cUidadoS

ao final do atendimento eqUipe deSloca à empreSa contratada  para deSinfecção terminal

eqUipe higieniZa todoS oS eqUipamentoS e materiaiS da amBUlÂncia com ÁgUa, SaBão e Álcool a 70%

eqUipe liBera a Unidade para atendimento

eqUipe Se deSloca à central de regUlação para higieniZar oS ÓcUloS
oU protetoreS faciaiS e deiXar material a Ser reproceSSado

em caSo de interceptação apenaS Um veÍcUlo deve Ser UtiliZado, não mUdar o paciente de Unidade. 
preferencialmente a eqUipe agUarda a USa no domicÍlio do paciente para evitar a realiZação de 

procedimentoS qUe geram aeroSSÓiS em amBiente fechado da amBUlÂncia

todoS oS materiaiS da Unidade devem Ser higieniZadoS. caSo haJa algUm material qUe
não tenha Sido UtiliZado, maS, qUe tenha Sido manipUlado e qUe não SeJa poSSÍvel

 a higieniZação deve-Se deSpreZÁ-lo (eX materiaiS com emBalagem em papel)

USA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 SARG - NÍVEL 3
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Unidade empenhada para tranSporte Se paramenta com macacão de polietileno de alta denSidade 
(tYveK®), gorro, mÁScara n95, lUvaS de procedimento, ÓcUloS de proteção oU protetor facial

Unidade Se deSloca à Unidade de origem do paciente e realiZa o tranSporte

amBUlÂncia deSloca à central de regUlação

eqUipe Se paramenta com capote deScartÁvel e faZ a deSinfecção concorrente da 
amBUlÂncia com ÁgUa e SaBão e SolUção a BaSe de hipoclorito de SÓdio por toda a SUperfÍcie
interna do veÍcUlo e higieniZa oS materiaiS com pano ÁgUa, SaBão e SolUção alcoÓlica a 70%

Se tranSporteS forem realiZadoS, 6 horaS apÓS o inÍcio do tUrno, a Unidade deverÁ
Se deSlocar à empreSa contratada para Ser SUBmetida à deSinfecção terminal

apÓS a deSinfecção terminal, a eqUipe deverÁ ter 1 hora para deScanSo e refeição

na preSença de matÉria orgÂnica, eSta deverÁ Ser removida para qUe SeJa feita a deSinfecção

UNIDADE EXTRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19/SRAG - NÍVEL 3
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eqUipe retira o material do veÍcUlo qUe não SerÁ neceSSÁrio ao tranSporte, coloca SoB (emBaiXo) do 
Banco lateral o Kit tranSporte e materiaiS qUe poSSam vir a Ser UtiliZadoS em caSo de intercorrÊncia

eqUipe deSpreZa oS reSÍdUoS em local apropriado e Se deSloca ao almoXarifado
para higieniZar oS ÓcUloS de proteção oU protetoreS faciaiS, deiXar material

reproceSSÁvel no local determinado e repor materiaiS Se neceSSÁrio

caSo a eqUipe ao Ser empenhada 
eSteJa maiS prÓXima da central 

de regUlação do qUe da BaSe,
o veÍcUlo poderÁ Se deSlocar

à central para qUe SeJam 
retiradoS oS materiaiS

amBUlÂncia deSloca à empreSa contratada para a deSinfecção terminal
do veÍcUlo e higieniZa oS materiaiS - monitor, oXÍmetro, eStetoScÓpio etc.

Unidade Se deSloca à Unidade de origem do paciente e realiZa o tranSporte

eqUipe retorna à BaSe e realoca oS materiaiS retiradoS no veÍcUlo

Unidade empenhada para tranSporte Se paramenta com macacão de polietileno de alta denSidade (tYveK®) oU 
avental impermeÁvel, gorro, mÁScara n95, lUvaS de procedimento, ÓcUloS de proteção oU protetor facial

USA EMPENHADA PARA TRANSPORTE DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19/SRAG - NÍVEL 3

Kit tranSporte USa 
3- pacoteS de adrenalina com 2 UnidadeS cada
1- cateter naSal
2- Sf 0,9% 500 ml
2- JelcoS 20g 
2- JelcoS 24g
1- eqUipo macrogotaS
2- SeringaS 10 ml
1- Seringa 20 ml
3- agUlhaS 40X12
3-  ampolaS de amiodarona
3- ampolaS de fentanil
1- ampola de etomidato
1- fraSco de qUelicin
1- fraSco de vecUrÔnio
2- aBd
oUtroS
laringoScÓpio
1- lÂmina nº 4 
1- tUBo endotraqUeal 7, 7,5 e 8,0
1- BolSa valva mÁScara
1- mÁScara com reServatÓrio
1- Bala de oXigÊnio portÁtil
monitor
Se neceSSÁrio
ventilador mecÂnico
BomBa de infUSão 
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paramentação* deSparamentação

     higieniZar e friccionar SolUção
 alcoÓlica a 70% naS mĀoS 

aSSentar, retirar aS BotaS e friccionar SolUção 
alcoÓlica a 70% naS mĀoS e veStir cUidadoSamente
o macacão de polietileno de alta denSidade (mpad)

pedir aUXÍlio de Um colega qUe irÁ pUXar o mpad 
retirando-o atÉ a altUra doS JoelhoS

Se o colega eStiver tamBÉm paramentado/contaminado, 
ele pUXarÁ o macacão atÉ a altUra doS JoelhoS, pegando 
por fora, poSicionado por trÁS de qUem eStÁ aUXiliando.
 Se não eStiver contaminado, deverÁ eStar paramentado 

com capote, lUvaS e mÁScara e Se apoiarÁ na parte 
interna do macacão poSicionado-Se de frente para qUem 

eStÁ Sendo deSparamentado

com aUXÍlio de Um colega, retirar a fita adeSiva 
localiZada SoBre o ZÍper e aBri-lo pUXando-o

pela eXtenSão longa colocada

retirar o protetor facial pela parte poSterior 
e colocÁ-lo na Área SUJa (em Saco plÁStico para 

encaminhar à deSinfecção) e o capUZ do mpad 
pUXando-o pela região pariento-occipital

aSSentar novamente, calçar aS BotaS SoB (por BaiXo)
o mpad, friccionar SolUção alcoÓlica a 70% naS mĀoS

aSSentar e retirar o reStante do macacão 
cUidadoSamente, evitando contato com a parte 

eXterna do meSmo e deSpreZÁ-lo em liXo infectante 
manipUlando-o pela parte interna (não contaminada) 

higieniZar a Bota com pano emBeBido em hipoclorito
de SÓdio e deSpreZar o pano no liXo infectante

retirar o par de lUvaS de procedimento, deScartÁ-lo 
no liXo infectante, friccionar SolUção alcoÓlica a 70% 

naS mãoS e calçar novo par de lUvaS

Se eStiver USando oS ÓcUloS de proteção (na aUSÊncia 
de protetor facial),  colocÁ-lo na Área SUJa (em Saco 

plÁStico para encaminhar à deSinfecção)
retirar o gorro e deSpreZÁ-lo em liXo infectante 

friccionar naS mãoS, com lUvaS, SolUção alcoÓlica
 a 70%, retirar a mÁScara n95 pUXando peloS

 elÁSticoS (não tocar a parte frontal da mÁScara)
e acondicionÁ-la em envelope de papel Se eStiver

dentro daS condiçÕeS de reUSo

retirar aS lUvaS evitando contato
da SUa parte eXterna com a pele

realiZar nova higiene daS mãoS e 
friccionar SolUção alcoÓlica a 70%

higieniZar tamBÉm a face

SegUrar a primeira lUva e pUXÁ-la para
 qUe Saia JUnto do mpad, permanecendo com 

o par de lUvaS qUe eStava SoB o mpad

com aUXÍlio do colega, colocar Uma eXtenSão
longa de eSparadrapo** no ZÍper do

mpad e fechÁ-lo atÉ a altUra do peScoço

  calçar o primeiro par de lUvaS emBUtindo-o SoB (por 
BaiXo) do pUnho do mpad e prendÊ-lo com fita adeSiva** 

no anteBraço (faZer doBra do tipo "orelhinha"
na ponta para facilitar a retirada).

 SoBre eSte, calçar oUtro par de lUvaS e
prendÊ-la com eSparadrapo** no mpad

(meio pUnho na parte SUperior)

coBrir a aBa ao longo de todo o ZÍper
do mpad com Uma fita adeSiva** 

**cortar todaS aS fitaS adeSivaS e eSparadrapo
anteS de iniciar a paramentação

colocar a mÁScara n95*** (aJUStÁ-la na face),
o gorro (coBrir todo caBelo e orelhaS),
o capUZ do macacão e o protetor facial

na aUSÊncia do protetor facial, colocar oS ÓcUloS
de proteção anteS de veStir o capUZ do mpad

***no caSo de reUSo da mÁScara n95
 manipUlÁ-la peloS elÁSticoS e apÓS

 colocÁ-la faZer o aJUSte na face. 
ao manipUlar mÁScaraS reUtiliZadaS,

 Sempre UtiliZar lUvaS de procedimento. 
a mÁScara n95 Se não eStiver SUJa de SangUe

oU SecreçÕeS pode Ser reUtiliZada por 5 veZeS.

*reSSalta-Se qUe adornoS como BrincoS, colareS, 
anÉiS, aliançaS, pUlSeiraS e relÓgioS não podem Ser 

UtiliZadoS e oS caBeloS devem eStar Bem preSoS

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO/DESPARAMENTAÇÃO - MACACÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TYVEK®) INDICAÇÃO: 

TRANSPORTE DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE  COVID-19 SE HOUVER PROCEDIMENTOS COM RISCO DE GERAÇÃO DE AEROSSÓIS 
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paramentação deSparamentação

higieniZar aS mãoS e friccionar
SolUção alcoÓlica a 70%

colocar a mÁScara cirÚrgica oU n95
(dependendo da indicação) aJUStando-a na face

colocar o protetor facial oU oS ÓcUloS
de proteção (na aUSÊncia do protetor facial)

nota reSSalta-Se qUe adornoS como BrincoS, colareS, 
anÉiS, aliançaS, pUlSeira e relÓgioS não podem Ser 

UtiliZadoS e oS caBeloS devem eStar Bem preSoS

diante de Uma vÍtima inconSciente, Se não
hÁ informaçÕeS SoBre o caSo, conSiderar

eSta vÍtima SUSpeita de covid-19

no caSo de reUSo da mÁScara n95 manipUlÁ-la peloS 
elÁSticoS e apÓS colocÁ-la faZer o aJUSte na face. 

ao manipUlar mÁScaraS reUtiliZadaS
Sempre UtiliZar lUvaS de procedimento.

a mÁScara n95 Se não eStiver SUJa de SangUe oU 
SecreçÕeS poderÁ Ser reUtiliZada por 5 veZeS

colocar o gorro, coBrindo todo o caBelo e aS orelhaS

calçar Um par de lUvaS e com o aUXÍlio de Um colega, 
fiXÁ-la SoBre a pele com Uma fita adeSiva (faZer a doBra 

do tipo "orelhinha", para facilitar a retirada depoiS)

colocar o capote com a aBertUra para aS 
coStaS, coBrindo adeqUadamente oS BraçoS

e amarrÁ-lo com o aUXÍlio de Um colega

calçar Um SegUndo par de lUvaS aJUStando-o SoBre 
o pUnho do capote, prendendo-o com Uma fita larga 

eSparadrapo envolvendo metade do pUnho

Um componente da eqUipe deverÁ calçar
o terceiro par de lUvaS, Sem prendÊ-la

para aUXiliar na deSparamentação

o componente qUe calçoU o terceiro par de lUvaS, 
deverÁ retirÁ-la e friccionar SolUção alcoÓlica
a 70% naS mãoS. eSte, com aS lUvaS limpaS, deverÁ 

Soltar aS amarraçÕeS do capote do colega

o profiSSional qUe eStÁ com o capote "deSamarrado" 
deverÁ retirar o capote SegUrando-o pela parte 

eXterna, na altUra doS omBroS, atÉ SoltÁ-lo do corpo 
e qUando eSte eStiver preSo SÓ pelo pUnho, pUXÁ-lo 
levando o par de lUvaS SUperior preSo no capote e 

deScartar todo o material no liXo infectante

aSSentar e com Um pano limpo, emBeBido em
hipoclorito, limpar aS BotaS e deScartÁ-lo
ao tÉrmino da limpeZa, em liXo infectante 

retirar e deScartar o par de lUvaS
no liXo infectante e em SegUida,

friccionar SolUção alcoÓlica a 70%

retirar oS ÓcUloS de proteção oU o protetor facial 
e colocÁ-loS na Área SUJa, dentro de em Um Saco 

plÁStico para qUe SeJa encaminhado à deSinfecção

retirar, pela parte poSterior da caBeça,
o gorro e deScartÁ-lo no liXo infectante

retirar aS lUvaS evitando contato
da SUa parte eXterna com a pele

realiZar a higiene daS mãoS e friccionar SolUção 
alcoÓlica a 70% higieniZar tamBÉm a face

friccionar SolUção alcoÓlica a 70% naS mãoS e
retirar, pela parte poSterior da caBeça, a mÁScara 

cirÚrgica e deScartÁ-loS no liXo infectante

Se eStiver UtiliZando a n95, retirÁ-la pUXando peloS 
elÁSticoS (não tocar a parte frontal da mÁScara)
e acondicionÁ-la em envelope de papel, Se eStiver 

dentro daS condiçÕeS de reUSo

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO/DESPARAMENTAÇÃO: CAPOTE E MÁSCARA CIRÚRGICA OU N95

INDICAÇÃO: CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 EM QUE NÃO SERÃO

REALIZADOS PROCEDIMENTOS GERADORES DE AEROSSOL


