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OBJETIVO: Reduzir risco de exposição ocupacional a materiais biológicos, substâncias químicas e 
riscos físicos. 

RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Condutor/socorrista. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Utilizar o uniforme 
padronizado durante 
o turno de trabalho 

Equipe 

A utilização do uniforme completo é obrigatória. Utilizar o 
uniforme padronizado do SAMU todo fechado até o 
pescoço, com mangas longas, coturno ou sapato fechado 
de material impermeável;  
Motolâncias: conforme padronização POP 10 (Regras 
gerais e atribuições específicas para condutores da 
motolância). 

02. Higienizar as mãos Equipe 

Realizar a higienização das mãos antes e após cada 
atendimento. Caso haja dificuldade, utilizar solução 
alcoólica entre um atendimento/paciente e outro; 
Quando houver sujidade visível a lavagem das mãos é 
imprescindível antes da utilização de solução alcoólica. 

03. 
Utilizar dispositivos 
de barreira  

Equipe 

Utilizar em todas as ocorrências: luvas de procedimento, 
máscara facial e óculos protetores. 
Utilizar outros dispositivos (Máscara N95, Avental 
Descartável, Touca descartável) quando necessário 
conforme Anexo I. 

04. 

Utilizar EPI para 
limpeza e 
desinfecção da 
viatura, artigos e 
superfícies  

Equipe  
Verificar IT-05 (Limpeza concorrente da viatura), IT-06 
(Limpeza Terminal da viatura) e IT-09 (Limpeza e 
Desinfecção de artigos). 

05. 
Utilizar Cinto de 
segurança / 
Capacete 

Equipe 
Efetuar todos os deslocamentos dentro da viatura com o 
uso de cinto de segurança; 
Motolâncias: uso de capacete obrigatório. 

06. 
Manter circulação de 
ar natural na viatura 

Equipe 

Manter janelas abertas para ventilação natural durante o 
transporte de pacientes com suspeita de tuberculose, 
meningites, influenza, sarampo, varicela, herpes Zoster e 
SARG. Após o transporte de pacientes nas condições 
citadas, realizar a limpeza concorrente conforme IT 05. 

07. 
Descartar Pérfuro-
cortantes  

Equipe 

Descartar os materiais pérfuro-cortantes em local 
apropriado. O coletor deve ser descartado quando seu 
conteúdo alcançar ⅔ de sua capacidade. 
Reencape de agulhas ou demais pérfuro-cortantes é 
contra-indicado. 
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ANEXO 

Equipamento de proteção 

Individual – EPI 

Tipo de contato  Tempo de utilização  

Luvas de procedimento de 

látex 

Quando houver possibilidade de contato com 

sangue e fluidos corpóreos, mucosas e pele 

não íntegra, para manuseio de itens ou 

superfícies sujas com sangue e fluidos, para 

punção venosa e ou outros acessos 

vasculares. 

Trocar após o contato com cada 

paciente e quando danificada.   

Máscara N95 Para todo atendimento a pacientes com 

suspeita de tuberculose, meningites, 

influenza, sarampo, varicela, herpes Zoster e 

SARG (síndrome aguda respiratória grave). 

Pode ser utilizada por até 30 dias, 

desde que não apresente umidade, 

sujidade ou dano na integridade. 

Máscara descartável  Profissionais: Para atendimento a pacientes 

sintomáticos respiratórios, tosse persistente e 

durante procedimentos com a possibilidade 

de envolver respingos de sangue ou fluido 

corporal como aspiração de via aérea, 

intubação traqueal, trauma de face etc. 

Paciente: Todos os pacientes com suspeita 

de tuberculose, meningite, influenza, 

sarampo, varicela, herpes Zoster e SARG, 

deverão utilizar máscara descartável desde a 

saída da unidade de saúde de origem até a 

unidade de saúde de destino, inclusive dentro 

da ambulância durante o transporte. 

Trocar quando úmida ou suja.  

Óculos Protetores  Em procedimentos que apresente risco de 

gerar respingos de sangue e fluidos que 

possam atingir porções superiores e laterais 

dos olhos.  

Risco de ferimento nos olhos através do 

impacto de partícula  

Trocar se apresentar  riscos ou 

opacidade.  

Evitar quedas, guardar na embalagem 

original.  

Limpar diariamente ambos os lados 

com flanela limpa ou papel 

absorvente.  Se apresentar material 

biológico limpar com água e sabão e 

friccionar álcool 70% deixar secar 

naturalmente.   

Avental descartável e touca Utilizar em todos os casos em que há 

indicação de precaução de contato. 

A cada paciente, quando for 

danificado, sujo ou molhado. 

Coturno  Proteção contra quedas, choque elétricos, 

respingos, umidade e contato direto da pele 

com material biológico ou agente químicos.  

Trocar quando este apresentar-se 

danificado  

Macacão  Proteção de membros superiores, inferiores e 

tronco contra material biológico contaminado; 

Proteção mecânica contra lesões externa; 

Proteção contra acidentes principalmente no 

período noturno 

 

Trocar quando este apresentar-se 

danificado 
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ANEXO II  

DE PRECAUÇÕES DE BIOSSEGURANÇA CONFORME ANVISA 
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ANEXO II 

DE PRECAUÇÕES DE BIOSSEGURANÇA CONFORME ANVISA 

 

 

 

 


