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OBJETIVO: Sistematizar as condutas de atendimento de origem primária pelas equipes das 
motolâncias, visando a padronização do atendimento, agilidade, qualidade, postura ética, 
profissional e humanizada no serviço. 

RESPONSÁVEIS: Enfermeiro e técnico de enfermagem 

 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Estar preparado para o 

acionamento 
Equipe 

A equipe deverá estar preparada e 

equipada para executar qualquer 

atendimento em seu nível de 

complexidade. 

A equipe deve, ao receber o 

acionamento via telefone, anotar os 

dados no RG02, localizar o local da 

ocorrência no mapa, deslocar-se 

imediatamente até as motocicletas e 

informar saída via rádio, conforme IT-12 

(comunicação via rádio). 

02. 
Utilizar equipamentos de 

proteção individual 
Equipe 

Utilizar os equipamentos de proteção 

individual conforme POP-06 (Regras 

gerais de biossegurança). 

Os equipamentos específicos para 

condução de motocicletas são de uso 

obrigatório: capacete, joelheira, coturno, 

jaqueta própria ou equivalente, luvas de 

proteção, óculos de proteção. 

03. 
Seguir regras específicas 

de condução defensiva 
Equipe 

Considerar as diretrizes da regra PIPDE 

para condução defensiva da motolância: 

PROCURAR/PESQUISA: tudo o que 

está ao redor (animais, pedestres, 

veículos, condições de piso, objetos 

fixos); 
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IDENTIFICAR: situações que possam 

gerar risco; 

PREVER/PREVENIR: manter atenção 

constante às mudanças de cenário; 

DECIDIR: escolher a menor situação de 

risco diante de uma adversidade; 

EXECUTAR: diante de uma adversidade 

realizar manobra adequada com 

determinação e rapidez. 

04. Deslocar para a ocorrência Equipe 

Utilizar carta de sinais (ANEXO I). 

A moto deverá ser sempre conduzida 

com farol baixo ligado, e durante as 

ocorrências luzes de emergência e 

sirene ligadas. 

Deslocar-se em velocidade compatível 

com a via. 

Deslocar em “coluna por um alternada”. 

Manter distância de seguimento de 3 

segundos em velocidade de até 70 km/h 

e de 5 segundos em velocidade acima 

de 70 km/h. 

Realizar ultrapassagens sempre pela 

esquerda do veículo na via, trajetos que 

deve ser executados pelas duas 

motolâncias. 

Quando houver passagem por corredor 

a equipe deve sinalizar 

antecipadamente respeitando o tempo 

de 3 segundos entre as motolâncias, 

reduzindo a velocidade para no máximo 
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40 km/h. 

Na passagem por via coletora usar a 

passagem tática com fechamento faixa 

a faixa, um motociclista à esquerda e 

outro à direita, respeitando distância 

lateral entre guias. 

Quando houver chuva as equipes não 

serão acionadas, porém, quando forem 

surpreendidas, o nível de atenção 

deverá ser aumentado e a velocidade 

reduzida. 

05. Sinalizar a cena Equipe 

Na chegada ao local da ocorrência, 

quando esta ocorrer em via pública, o 

condutor deverá utilizar a moto como 

meio de sinalização de maneira a 

sinalizar a via proporcionando maior 

segurança à equipe e paciente. Assim, a 

mesma deverá permanecer com farol e 

luzes de emergência ligada. 

VIA DE SENTIDO ÚNICO: Uma 

motocicleta deverá ser deixada 

perpendicularmente em relação à via, 

antes da cena, de forma a gerar um 

escudo a uma distância segura, e a 

outra a frente, perpendicular e lateral à 

cena; 

VIA DE MÃO DUPLA: Uma motocicleta 

deverá ser deixada perpendicularmente 

em relação à via, antes da cena, de 
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forma a gerar um escudo a uma 

distância segura, e a outra à frente da 

cena, perpendicular e com a frente 

voltada para o fluxo da via contraria a do 

acidente. 

06. 
Levar os materiais para o 

atendimento 
Equipe 

A equipe de moto socorrismo conta com 

material padrão para o atendimento a 

ocorrências de natureza clinicas ou 

traumáticas. 

Todo material encontra-se disponível 

nas mochilas e baús das motocicletas e 

serão levados ao local da ocorrência 

para realizar o atendimento. 

07. Atender a vítima Equipe 

Proceder a avaliação inicial e realizar 

procedimentos necessários de acordo 

com cada caso. Aplicar as Its que forem 

pertinentes. 

Após imobilizar a vítima (se necessário), 

realizar e manobras de suporte básico 

e/ou avançado de vida no local, e após 

o primeiro atendimento aguardar as 

equipes de suporte básico ou avançado, 

para que estas deem continuidade ao 

atendimento e encaminhamento do 

paciente. Colaborar com as equipes até 

o final do atendimento. 

08. Proteger a vítima  Equipe 

Após imobilizar a vítima e realizar e 

manobras de suporte básico e/ou 

avançado de vida, auxiliar equipe da 
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unidade móvel a proceder os demais 

cuidados sem que a pessoa fique 

exposta a população. 

09. Regular a ocorrência Enfermeiro 

Após o atendimento, quando o paciente 

estiver em condições mínimas de 

estabilidade hemodinâmica e 

ventilatória, realizar contato com a 

central de regulação para regular o 

paciente e definir o destino para 

posteriormente ser transportado pelo 

SBV. 

As ocorrências atendidas conjuntamente 

com o suporte avançado de vida serão 

reguladas pelo médico intervencionista 

após estabilização do paciente. 

10. 

 

Realizar registro do 

atendimento 

Enfermeiro 

Preencher a ficha de atendimento (RG 

02). 

Disponibilizar a segunda via da ficha de 

atendimento ao profissional que 

assumiu o paciente na USB ou USA. 

11. 
Estar preparado para nova 

ocorrência  
Equipe 

Após a liberação da equipe que assumiu 

o paciente, estando a cena controlada, a 

equipe deve se preparar para novo 

acionamento se necessário, informando 

à central de regulação sua prontidão via 

rádio (IT -12 Comunicação via rádio). 

12. Retornar à base Equipe 

Deslocar-se em velocidade compatível 

coma via, manter atenção à nova 

solicitação de ocorrência e desligar 

sinais luminosos e sonoros. 
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OBSERVAÇÕES:  
O acionamento das motolâncias seguirá os critérios descritos na Resolução SESAU n. 375, de 

20 de fevereiro de 2018: trauma, parada cardiorrespiratória, trabalho de parto e rebaixamento do nível de 
consciência. 

O acionamento em outras situações podem ser discutidas com o médico regulador de forma a 
otimizar o tempo resposta nas cenas primárias e apoiar as demais equipes de suporte básico e avançado. 
Podem ser consideradas as seguintes situações de acionamento: necessidade de reforço na segurança 
de cena, pacientes inconscientes, suspeita de hipoglicemia, dificuldades respiratórias, suspeita de 
obstrução de vias aéreas, ocorrências de alta valência, apoio a viaturas com dificuldades de 
deslocamento com tempo resposta maior que 10 minutos, ocorrências com múltiplas vítimas e apoio às 
equipes para retirada de pacientes em locais de difícil acesso. 

O acionamento será das duas unidades simultaneamente possibilitando maior segurança, pois 
um condutor pode dar cobertura e apoio ao outro, tanto no deslocamento quanto no atendimento; Nos 
casos de atendimento pelas motolâncias, o médico regulador enviará duas motolâncias na ocorrência e a 
radio-operação acionará as duas separadamente. 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

DEZ/2017 

Revisado por: 
Colegiado e Supervisão SAMU 

DEZ/2018 

Aprovado por: 
Serviço de Enfermagem 

 

 
 
 

ANEXO I – CARTA DE SINAIS PARA DESLOCAMENTO DE MOTOLÂNCIAS 
 
Indicação: 
Durante os deslocamentos de motolância, para expressar por meio não verbal ao companheiro de equipe, 
orientações sobre diversas situações de forma padronizada. 
Procedimentos: 
SINALIZAR COM A MÃO ESQUERDA CONFORME NECESSIDADE: 
 

ATENÇÃO APROXIMAÇÃO 

OBS: Esse sinal antecede todos os demais. 
 
 
 

 
 

 

OBS: Realizar movimento circular com a mão 
espalmada atrás do capacete. 
 
 

 
 
 

 



 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -POP 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA - SAMU  

Versão 02 
1/7 

TÍTULO: REGRAS GERAIS E ATRIBUIÇÕES 
ESPECÍFICAS PARA OS CONDUTORES DAS 

MOTOLÂNCIAS 

POP/SAMU  
10 

 

VIRAR À DIREITA VIRAR À ESQUERDA 

OBS: Realizar com a mão espalmada 

 

OBS: Realizar com a mão espalmada e braço 
estendido em ângulo de 90º. 
 

 

MUDANÇA DE FAIXA A DIREITA MUDANÇA DE FAIXA A ESQUERDA 

OBS: Precedido de movimento circular à direita. 

 

OBS: Precedido de movimento circular à esquerda. 

 

2º MOTOCICLISTA PARAR À ESQUERDA ANIMAL NA PISTA 
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OBS: Atenção para o braço à 45º (apontado para o 
chão) 

  

INFILTRAÇÃO LOMBADA/OBSTÁCULO 

OBS: Realizar movimento com a mão espalmada à 
frente e acima do capacete. 

  

OBS: Realizar movimento ondulado com a mão 
espalmada. 

 

RADAR SUJIDADE NA PISTA 

 

OBS: Realizar movimento circular com a mão 
espalmada para baixo e braço estendido. 

 

DIMINUIR VELOCIDADE AUMENTAR VELOCIDADE 
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OBS: Realizar movimento para cima e para baixo 
com a mão espalmada para baixo 

 

OBS: Realizar movimento para cima 
 

COLUNA POR DOIS ALTERNADA INVERSÃO DE COLUNA POR DOIS ALTERNADA 

 
 

PARAR E/OU DESLIGAR SINAIS SONOROS  

 

 

 


