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

RESPONSÁVEIS: Enfermeiro da rádio operação, enfermeiro e técnico de enfermagem intervencionistas e 
equipe terceirizada. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 

Determinar em quais 
unidades móveis 
serão realizadas a 
limpeza terminal 
programada por 
período 

Enfermeiro da rádio 
operação. 

Seguir a escala programada de limpeza terminal, podendo 
sofrer alterações se necessário;  
Comunicar a unidade móvel no início do período sobre a 
baixa da viatura para o procedimento de limpeza terminal;  
Não exceder duas viaturas por período. 

2. 
Organizar os 
materiais 
necessários 

Equipe terceirizada   

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. 
- 1 esponja de limpeza. 

3. 
Utilizar EPI`s para 
limpeza  

Equipe terceirizada   

Usar EPI apropriado para a tarefa conforme POP-06 
(Regras gerais de biossegurança): luva de procedimento, 
luva de borracha, óculos, máscara e avental 
descartável/impermeável. 

4. 

Retirar todos os 
materiais e 
equipamentos da 
viatura para limpeza; 

Equipe da unidade 
móvel 

Retirar todo os materiais da viatura, retirar cadeira, maca 
e cones, deixá-los disponíveis para a limpeza terminal; 
Proceder a limpeza dos equipamentos da unidade 
(monitor cardíaco, DEA, oxímetro, respirador portátil, 
bomba de infusão, etc) e caixas organizadoras; 
Realizar as trocas dos tirantes da maca e da prancha. 

5. 

Realizar a limpeza 
TERMINAL da 
viatura (salão de 
atendimento) 

 
 
 
 
 
 
 
Equipe terceirizada   
 
 
 
 
 
 

Realizar a limpeza obedecendo a sequência: Iniciar pelo 
fundo da viatura em direção à porta traseira e sempre 
limpar do teto em direção ao chão, deixando o piso para o 
final;  
A maca, colchão, prancha e assentos fazem parte dos 
mobiliários da unidade móvel; 
Aplicar o produto de limpeza através de borrifador na 
esponja, esfregar na superfície com movimentos 
unidirecionais e deixar agir pelo tempo de 10 minutos;   
Enxaguar com pano e água potável;  
Secar com pano limpo; 
Repetir o procedimento se ainda houver sujidade visível.  
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6.  

Informar ao 
profissional da 
enfermagem da 
unidade móvel o 
termino da limpeza. 

Equipe terceirizada  

O profissional de enfermagem deverá checar a limpeza, 
solicitando correções se necessário; 
O profissional de enfermagem deve mobilizar a equipe 
para montagem da unidade móvel o mais breve possível;  
Após o término da montagem a equipe deverá informar 
via rádio o QAP.  

7. 
Informar a Central de 
Regulação o término 
do procedimento. 

Médico, enfermeiro 
e técnico de 
enfermagem 

Informar via rádio a prontidão da equipe para 
atendimentos. 
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