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LIMPEZA CONCORRENTE DA VIATURA 
IT/SAMU  

 05 
OBJETIVO: Proporcionar um ambiente limpo e organizado para o atendimento, livre de agentes 
contaminantes e/ou tóxicos ao paciente e profissionais. 

RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 
Realizar a limpeza 
concorrente 

Equipe  
Realizar a limpeza concorrente antes de passar o plantão, 
exceto quando a viatura estiver em trânsito. Neste caso o 
profissional que receber a viatura deverá efetuá-la; 

2. 
Organizar os 
materiais necessários 
para a limpeza 

Equipe 

Reunir os materiais e produtos necessários para executar a 
limpeza:  
2 baldes (1 com água para superfície e paredes e outro com 
água para piso); 
3 panos de limpeza (1 para limpeza e outro para secagem de 
superfícies, mobiliários e paredes, 1 para piso); 
1 borrifador com detergente padronizado pelo serviço, diluído 
conforme especificação do fabricante. 

3. 
Utilizar EPI`s para 
limpeza  

Equipe 
Usar EPI apropriado para a tarefa (luva de procedimento, luva 
de borracha, óculos, máscara e avental descartável); 

4. 
Realizar a limpeza da 
viatura (salão de 
atendimento)  

Equipe 

Retirar a maca, mochilas e material do balcão; 
Iniciar a limpeza das superfícies horizontais da ambulância 
pelo fundo do salão em direção à porta traseira; 
Borrifar o detergente em pano umedecido em água; 
Iniciar a limpeza com movimentos unidirecionais; 
Retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água; 
Secar com pano limpo; 
Realizar sempre a limpeza concorrente de maca e colchonete 
após cada atendimento e trocar o lençol; 

5. 
Realizar a limpeza do 
piso 

Condutor 

Realizar varredura úmida antes de iniciar o procedimento de 
limpeza; 
Iniciar limpeza com rodo e pano umedecido com água e 
sabão pelos cantos do fundo do salão em direção à porta 
traseira; 
Retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água. 
Não deve ser utilizada água em excesso e/ou diretamente no 
piso, sob risco de infiltração e dano ao veículo. 

6. 
Realizar limpeza e 
desinfecção da Maca 

Enfermeiro e técnico 
de enfermagem 

Realizar a limpeza e desinfecção da maca e colchão com 
detergente e pano úmido ao final do plantão; 
Realizar a desinfecção do colchão e grades da maca com 
álcool 70% a cada paciente; 

7. 
Realizar a 
desinfecção das 
superfícies 

Equipe 

Restrita às superfícies e mobiliários com risco de 
contaminação; 
Após a limpeza e secagem, realizar fricção nas superfícies 
horizontais com pano umedecido em álcool 70%. Não utilizar 
álcool 70% em materiais acrílicos, telas de equipamentos e 
cilindros de oxigênio. 
Realizar desinfecção da maca após cada atendimento 

8. 
Retirar resíduo 
infectante da viatura 

Equipe 

Todo o resíduo gerado dentro da ambulância deverá seguir as 
normas e rotinas estabelecidas para o gerenciamento de 
resíduos de saúde descritos na IT-08 (Destino de roupas suja 
e lixo das viaturas). 
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