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OBJETIVO: Deslocar e abordar a cena de atendimento com segurança visando minimizar os riscos ocupacionais 
presentes. 

RESPONSÁVEIS: A equipe de enfermagem e condutor/socorrista. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 
Apresentar-se 
disponível para a 
Central de Regulação 

Equipe 

Acionamento na base: após receber o chamado via 
telefone funcional, a equipe desloca-se até a viatura para 
recebimento da ocorrência via rádio. O tempo tolerável 
para acionamento em código 3 é de 30 segundos 
(emergência) e de 60 segundos em códigos 1 e 2 
(urgência); 
Acionamento em via pública: a equipe recebe o 
acionamento via rádio e coloca-se de prontidão 
imediatamente. 

2. 
Receber os dados da 
ocorrência via rádio 

Médico, enfermeiro e 
técnico de 
enfermagem 

Registrar os dados na ficha de atendimento (RG 01, RG 02 
e RG 03). 

3. 
Iniciar o 
deslocamento da 
viatura  

Condutor 
Iniciar o deslocamento em direção ao bairro indicado, sem 
demora.  

4. Verificar o destino 
Médico/ 
Enfermeiro/técnico 
de enfermagem 

Consultar o mapa da cidade e/ou GPS e orientar o 
condutor/socorrista quanto à localização da ocorrência. 

5. 
Utilizar sinais sonoros 
e/ou luminosos 

Condutor  

Em caso de código 3 – Emergências: o condutor/socorrista 
deve ligar o giroflex, estrobo, intermitente e sirene; 
Em caso de código 2 – Urgência: o condutor/socorrista 
deve ligar o giroflex, estrobo, intermitente e não ligar a 
sirene; 
Em caso de código 1 – Serviços administrativos: o 
condutor/socorrista não deve ligar sinais sonoros nem 
luminosos. 

6. 
Conduzir o veículo na 
via pública com 
segurança 

Condutor e equipe 

Usar cinto de segurança durante todo o deslocamento; 
Evitar separação e preparo de materiais enquanto a viatura 
estiver em deslocamento; 
Dirigir pela pista da esquerda, evitar mudanças de faixa e 
evitar freada brusca; 
Evitar trafegar na contra mão da direção e excesso de 
velocidade; 
Somente atravessar no sinal vermelho se os veículos 
pararem permitindo a passagem. 

7. 
Chegar ao local da 
ocorrência 

Condutor 

Estacionar antes do evento se for a primeira viatura a 
chegar. Caso outra viatura já esteja nesta localização e a 
cena já esteja sinalizada, estacionar a viatura depois do 
evento; Manter distância mínima de 30 metros se houver 
fogo ou fumaça na cena. Não estacionar a viatura no 
sentido do vento ou no escoamento de produtos químicos; 
Usar as luzes de emergência para alertar outros 
motoristas, além de utilizar os cones de sinalização 
conforme IT – (14 Sinalização da cena);  
Verificar a presença de: fogo, risco de explosão, 
eletricidade, fumaça, água, gases tóxicos, tráfego, 
instabilidade de estruturas, ferragens cortantes, materiais 
perigosos, animais, dentre outros. 
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6. Acionar apoio Equipe 

Avaliar segurança de cena antes de iniciar a abordagem da 
vítima; 
Solicitar apoio de outros serviços ou de outra equipe 
quando houver necessidade. 

7. 
Identificar situações 
especiais 

Equipe Aplicar POP-07 Avaliação de segurança de cena. 
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