
 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

GABINETE DO COMANDO 

 

Portaria nº 216/2006 – Gabinete do Comando 

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares,  

 

 

RESOLVE:   

 

Art. 1º -   Aprovar e adotar, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, os Procedimentos de Higienização das Viaturas e Materiais de Resgate.  

Parágrafo Único – As unidades do interior do Estado deverão adequar os referidos  

procedimentos conforme a realidade local. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE em Boletim Geral. 

 

  Gabinete do Comando Geral, em Goiânia, 09 de novembro de 2006. 

 

 

Uilson Alcântara Manzan - Cel QOC 

Cmt Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta de Modificação dos Procedimentos de  

Higienização das Viaturas e Materiais de Resgate 

 

Comissão de Controle de Infecção do Grupamento de Salvamento em Emergência: 2º Ten 

QOS RG 02.766 Fábio Lopes de Camargo. 2º Ten QOS RG 02.625 José Laerte Rodrigues da 

Silva Júnior. 

 

Governo do Estado de Goiás 

Secretaria da Segurança Pública 

Corpo de Bombeiros Militar 

Grupamento de Salvamento em Emergência 

 

Goiânia 25 de junho de 2006. 

 

Higienização das Viaturas e dos Materiais Usados no Resgate 

 

1- Introdução. Os artigos de múltiplo uso e as superfícies dos estabelecimentos de atenção à 

saúde podem se tornar veículos de agentes infecciosos se não sofrerem adequados processos 

de descontaminação após cada uso. Na realização deste protocolo considerou-se os materiais 

utilizados no resgate e destinados à reutilização após processamento como artigos semi-críticos 

(requerendo desinfecção de médio ou alto nível) e área interna da viatura como área crítica 

(assiste paciente grave, frequentemente submetido a procedimento invasivo). Sobre os termos 

utilizados define-se limpeza como a operação de retirada da sujidade através de ação mecânica 

em artigos ou superfícies utilizando água e detergente, com o posterior enxágue e secagem; e 

desinfecção como o processo de eliminação ou destruição de microrganismos na forma 

vegetativa, independente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e superfícies. 

Esta pode ser de baixo, médio ou alto nível e pode ser feita através do uso de agentes físicos 

ou químicos. Os resíduos produzidos pelo serviço de resgate são do grupo A (resíduos com a 

possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção) e do grupo E (materiais perfurocortantes ou 

escarificantes) sendo obrigatória à segregação dos mesmos na fonte e no momento da 

geração, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. O intuito deste trabalho é o de 



orientar o melhor uso das técnicas de limpeza e desinfecção de materiais e superfícies, para 

que sejam realizadas de forma eficiente, racionalizando esforços, recursos e tempo. 

 

2 - Ações de Higienização Desenvolvidas Atualmente no CBMGO. Em pesquisa de campo por 

observação e inquérito sobre os procedimentos realizados na higienização dos materiais e 

viaturas do resgate constatou-se que inexiste indicação detalhada sobre quais os locais, 

superfícies e artigos utilizados no resgate que necessitam de limpeza, descontaminação e 

desinfecção, e quais os métodos indicados para cada uso e processamento. Constatou-se 

ainda a falta de local adequado para a realização destes procedimentos, o uso inadequado de 

equipamentos de proteção individual na realização dos mesmos e a ausência de cuidados com 

o material que foi utilizado para realizar os procedimentos de limpeza e de desinfecção. O 

resultado disto é um procedimento sujeito as grandes variações de eficácia, indo da 

subutilização ao excesso de uso de agentes de desinfecção, promovendo ora o aumento da 

possibilidade de transmissão de doenças entre as vítimas e entre vítimas e socorrista, ora 

desperdício de produtos com desgaste precoce dos artigos e das superfícies, os quais têm um 

alto custo aquisitivo para a corporação. 

 

3 - Legislação e Regulamentação Técnica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou 

em 10 de dezembro de 2004 a Resolução RDC n. 306 com vistas a preservar a saúde pública e 

a qualidade do meio ambiente levando em conta os princípios da biossegurança e 

considerando que os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de 

todos os resíduos por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o 

momento de sua geração até a sua destinação final. Este regulamento aplica-se a todos os 

Geradores de Resíduos de Serviços de Saúde incluindo o CBMGO, que se enquadra como tal 

por promover atendimento à saúde utilizando unidades móveis de atendimento. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente na Resolução n. 358, de 29 de abril 2005, estabelece que os 

geradores de resíduos de serviços de saúde em operação ou a serem implantados, devem 

elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, 

de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária. O PGRSS 

deverá ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, 

com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. Considerando que a 

inobservância do disposto na Resolução RDC n. 306 e seu Regulamento Técnico, configuram 

infração sanitária que sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei n.. 6.437, de 20 de 



agosto de 1977, e ainda que o não cumprimento do disposto na Resolução n. 358 do CONAMA 

sujeitará os infratores às penalidades e sanções previstas na legislação pertinente, em especial 

na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no seu Decreto Regulamentador, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e penal cabíveis, é necessária a adequação do resgate no 

cumprimento da legislação em vigor. 

 

4 - Protocolo. 

 

4.1 - Paramentação com Equipamentos de Proteção Individual Durante a Realização dos 

Procedimentos de Desinfecção. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 

1) Máscara: Utilizada para proteger o indivíduo contra inalação de aerossóis, devem ser do tipo 

respiratórias (tipo semifacial) e impermeáveis (ABNT - NBR 12810/93); 

2) Óculos: Utilizados para proteger a mucosa ocular contra respingos de sangue e secreções. 

Deve ter lentes panorâmicas e incolores, ser de plástico resistente, com proteção lateral e 

válvulas para ventilação (ABNT - NBR 12810/93); 

3) Avental: Protege a roupa contra umidade. Deve ser de PVC impermeável e de médio 

comprimento. (ABNT - NBR 12810/93); 

4) Luvas: Protege contra contato com sangue e secreções. Deve ser de PVC ou borracha, de 

cor clara, antiderrapante e de cano longo. (ABNT - NBR 12810/93); 

5) Botas: Usadas para proteção dos pés contra a umidade. Deve ser de PVC, de cor clara com 

solado antiderrapante e cano 3/4. (ABNT - NBR 12810/93); 

6) Uniforme: Utilizado para proteção do corpo. Deve ser calça comprida e camisa com manga 

de no mínimo 3/4. (ABNT - NBR 12810/93); 

4.2 - Desinfecção de Superfícies (Área Interna da Viatura Incluindo Piso e nos Artigos que não 

podem ser Imersos em Solução - Exceto Artigos Metálicos. Ex: Prancha Longa, KED, Protetor 

Craniano, Bancos e Bancadas). Técnica: 

1) Retirar o excesso da matéria orgânica ou resíduo infectante com papel-toalha e utilizando 

luvas (se o resíduo estiver ressecado aplicar peróxido de hidrogênio 10% puro [água oxigenada 

líquida] para facilitar remoção); 

2) Desprezar o papel-toalha no saco plástico branco-leitoso com o símbolo de substância 

infectante; 

3) Aplicar desinfetante (hipoclorito de sódio a 1%) na área em que foi retirada a matéria 

orgânica, deixando agir durante 10 min, para ser realizada a desinfecção;  



4) Remover o desinfetante após seu tempo de ação com pano úmido, descartando-o para futura 

desinfecção; 

 

5) Lavar o local e o restante da área com água e detergente; 6) Secar as superfícies. 

4.3 - Desinfecção de artigos (cuja dimensão permita imersão em solução - Exceto artigos 

metálicos e artigos de uso para via respiratória. Ex.: talas de imobilização, colar cervical). 

Técnica. 

1) Fricção mecânica, utilizando água e detergente, auxiliada por pano ou escova em pia 

padronizada para este fim; 

2) Enxágue em água corrente; 

3) Secagem com pano limpo; 

4) Imergir em solução de hipoclorito de sódio 1%; 

5) Manter o artigo na solução por 10 min; 

6) Enxaguar com água corrente; 

7) Secar com pano limpo; 

8) Estocar em caixas apropriadas com tampa ou em sacos plásticos. Obs.: 1 - Desprezar a 

solução a cada 24h. 2 - Para preparo das soluções para desinfecção utilizar a fórmula: C1 x V1 

= C2 x V2 (C1 = concentração desejada; C2 = Concentração disponível; V1 = Volume desejado; 

V2= Volume disponível). Ex: no preparo de solução a 1% com volume de 05 litros com solução 

disponível de hipoclorito a 2%, quantos ml da solução conhecida irão gastar. 1. 5000 = X. 2 - 

x=1.5000/2 x = 2500 (ou seja, adiciona-se 2500 ml de água em 2500 ml da solução a 2% para 

se obter 5 litros de solução a 1%). 

4.4 - Desinfecção de Artigos de Uso para Vias Respiratórias (ex: Umidificadores, Máscara de 

Oxigenação, Traquéia do Respirador Portátil, Cânula de Guedel e Ambú); Técnica. 

1) Fricção mecânica, utilizando água e detergente, auxiliada por pano ou escova em pia 

padronizada para este fim; 

2) Enxágue em água corrente; 

3) Secagem com pano limpo; 

4) Imergir em solução de glutaraldeído 2% (se artigos tubulares injetar a solução com auxílio de 

seringa para preencher seu interior); 

5) Manter o artigo na solução por 30 min; 

6) Enxaguar com água corrente e em artigos tubulares injetar água em seu interior até a 

retirada do produto (remoção total da viscosidade); 



7) Secar com pano limpo; 

8) Estocar em caixas apropriadas com tampa ou em sacos plásticos. 

Obs.: A solução de glutaraldeído tem validade por 14 dias (se houver a formação de depósito 

descartar antes). Anotar na caixa a validade da solução. Sempre usar óculos de proteção e 

máscara de proteção respiratória além dos outros EPIs ao lidar com o produto. 

4.5 - Desinfecção de Superfícies Metálicas (Ex: Macas). Técnica. 

1) Retirar o excesso da matéria orgânica ou resíduo infectante com papel-toalha e utilizando 

luvas (se resíduo estiver ressecado aplicar peróxido de hidrogênio 10% puro [água oxigenada 

líquida] para facilitar remoção); 

2) Desprezar o papel-toalha em saco plástico branco-leitoso com o símbolo de substância 

infectante; 

3) Realizar limpeza com água e detergente; 

4) Enxaguar com água corrente; 

5) Secar com pano limpo; 

6) Friccionar álcool 70% e esperar secar, repetindo 3 vezes esta aplicação. 

4.6 - Desinfecção de Artigos Metálicos (ex: Lâmina e Cabo do Laringoscópio, Pás do 

Desfibrilador Manual e Guias de Intubação). 

1) Retirar o excesso da matéria orgânica ou resíduo infectante com papel-toalha e utilizando 

luvas (se resíduo estiver ressecado aplicar peróxido de hidrogênio 10% puro [água oxigenada 

líquida] para facilitar remoção); 

2) Desprezar o papel-toalha em saco plástico branco-leitoso com o símbolo de substância 

infectante; 

3) Realizar limpeza com água e detergente; 

4) Enxaguar com água corrente; 

5) Secar com pano limpo; 

6) Friccionar álcool 70% e esperar secar, repetindo 3 vezes esta aplicação. 

4.7 - Desinfecção do Frasco do Aspirador. 

1 - Retirar o excesso da matéria orgânica ou resíduo infectante com papel-toalha e utilizando 

luvas (se resíduo estiver ressecado aplicar peróxido de hidrogênio 10% puro [água oxigenada 

líquida] para facilitar remoção); 

2 - Desprezar o papel-toalha em saco plástico branco-leitoso com o símbolo de substância 

infectante; 

3 - Realizar limpeza com água e detergente; 



4 - Enxaguar com água corrente; 

5 - Secar e acondicionar. 

4.8 - Materiais para serem Esterilizados em Autoclave (Procedimento Realizado no HUGO após 

uso ou Vencimento da Validade). Bandeja de pequena cirurgia, Látex. Materiais Descartáveis. 

Gazes, Ataduras, Bico do Aspirador, Tubo de Intubação Orotraqueal e Pás do DESA. 

4.9 - Desinfecção dos Materiais Usados na Higienização dos Artigos e das Superfícies. 

4.9.1 - Escovas, Pás e Rodos Utilizados (Realizar Após Limpeza de Artigo ou Superfície com 

Sangue e/ou Secreção). 

1. Lavar com água e detergente; 

2. Enxaguar com água corrente; 

3. Devem ser dependurados no suporte para escorrer a água em excesso; 

4. Imergir em solução de hipoclorito de sódio 1%; 

5. Manter o artigo na solução por 10 min; 

6. Enxaguar com água corrente; 

7. Secar nos suportes adequados. 

Obs.: Desprezar a solução a cada 24h. 

4.9.2 - Panos Utilizados para os Processamentos dos Artigos e Superfícies. 

1 - Após uso desprezar em saco de lixo infectante e acondicionar para futura desinfecção na 

lavanderia do HUGO; 

2 - para os panos limpos usados para secagem de artigos que saíram das soluções 

acondicionarem em saco plástico comum; 

3 - encaminhar os panos para lavanderia no horário determinado, buscando-os no final do 

processo, conferir na entrega dos mesmos. 

4.9.3 - Equipamentos de Proteção Individual (exceto máscara) realizar 1 vez no final do turno de 

trabalho. 

1) Lavar com água e detergente; 

2) Enxaguar com água corrente; 

3) Imergir em solução de hipoclorito de sódio 1%; 

4) Manter o artigo na solução por 10 min; 

5) Enxaguar com água corrente; 

6) Secar nos suportes adequados. 

Obs.: Desprezar a solução a cada 24h. 5.0 - Técnica de Limpeza de Superfícies. 

1) Lavar com água e detergente; 



2) Enxaguar com água corrente; 

3) Secar com pano limpo. 

5.1 - Técnica de Higienização da Aérea Interna das Viaturas. 

1) Material necessário: 2 baldes (um com água limpa e um com solução de detergente - 10 ml 

para cada litro de água), 04 panos de chão, 2 flanelas, 1 pá de lixo pequena, 1 escova de nylon, 

sacos para lixo infectante e descarpax; 

2) Recolher todo o lixo exceto material perfuro-cortante (frascos de soro, seringas...) e ensacar 

como resíduo infectante (utilizar a pá para recolher o lixo); 

3) Recolher todo o material perfuro-cortante (agulhas, lâmina de bisturi) com pá; 

4) e a escova e descartar na caixa própria para este fim 

5) Passar pano umedecido bem torcido no piso da viatura (varredura úmida) para retirar 

excesso de sujidade, recolher com pá de lixo e colocar no saco plástico; 

6) Lavar primeiro a maca, colchão, cadeira e bancada; 

7) Molhar pano limpo na solução de detergente, torcer para retirar excesso e limpar as paredes 

da ambulância, com movimentos de cima para baixo (do teto para o piso); 

8) Retirar o excesso de sabão e enxaguar o pano quantas vezes for necessário e passar nas 

paredes até retirar todo o sabão. 

9) Trocar a água do balde sempre que estiver suja. Desprezar a água do balde no ralo (não 

espalhar pelo chão); 

10) Secar com outro pano limpo e seco. 

11) Lavar o piso da viatura com a escova de nylon e solução com detergente; 

12) Secar com pano limpo. 

5.2 - Orientação quanto ao uso das Técnicas de Higienização nas Superfícies - se Superfície 

com Matéria Orgânica (sangue, vômito, urina, fezes): realizar itens 4.2 ou 4.5 na dependência 

do tipo de superfície (metálica ou não); - Se superfície foi usada para transporte de vítima, mas 

não possui matéria orgânica ou somente suor ou saliva: realizar item 4.9; - Realizar a limpeza 

da área interna da viatura como no item 5.1 uma vez por semana. 

5.3 - Orientação quanto ao uso das técnicas de higienização dos artigos. - Todo artigo usado 

deve ser considerado contaminado, devendo ser submetido à desinfecção conforme itens 4.3, 

4.5, 4.6 e 4.7 (na dependência do tipo de artigo).  

5.4 - Quanto ao transporte de doente com doença transmitida por via respiratória (tuberculose 

pulmonar, meningites, herpes zoster, varicela, sarampo, rubéola e caxumba). Orientação Geral: 

solicitar ao COB para que o oficial médico entre em contato com equipe médica responsável 



pelo paciente para verificar se o mesmo está em período de transmissibilidade. - Em caso 

positivo realizar transporte com máscara de proteção respiratória n. 95. (associada a 

precauções de contato se herpes zoster e varicela), ao final do transporte abrir todas as portas 

e janelas da viatura e ligar o exaustor da viatura para renovação do ar interno, aguardando 10 

min. - Em caso negativo realizar transporte usualmente; 

5.5 - descarte dos resíduos produzidos durante o resgate. 

5.5.1 - Grupo A (Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção Ex: 

gazes, luvas de procedimento, ataduras...) Devem ser acondicionados em saco constituído de 

material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, 

respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou 

reaproveitamento. Este saco deve conter o símbolo de substância infectante constante na NBR-

7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. 

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 

cantos arredondados e resistência ao tombamento. 

5.5.2 - Grupo E (Materiais perfurocortantes ou escarificantes). Deve ser acondicionado em 

coletor apropriado (rígido e impermeável), lacrar quando atingir 2/3 da sua capacidade e 

descartar dentro do saco branco de lixo infectante até o recolhimento. 

5.6 - Operacionalização dos Procedimentos. Como a viatura e os materiais utilizados no resgate 

necessitam de higienização seria mais eficiente concentrarmos estes procedimentos no HUGO 

(construindo uma área coberta, com dimensões, circulação de ar, medidas de controle de 

vetores e roedores, e drenagem de resíduos de acordo com a legislação vigente). Deste modo 

o tratamento dos resíduos e materiais utilizados seria feito próxima à sua geração, evitando o 

deslocamento de uma unidade de resgate não operacional do HUGO ao quartel do GRPH para 

proceder à desinfecção se esta fosse realizada no GRPH. Seria necessário um recinto para 

tratamento da viatura e outro para tratamento dos materiais do resgate, e dois bombeiros 

treinados para realização dos procedimentos padronizados e devidamente paramentados com 

os equipamentos de proteção individual. Enquanto a higienização da viatura estivesse sendo 

realizada, a guarnição substituiria os materiais utilizados por outros materiais prontos, deixando 

os artigos usados, para desinfecção. Haveria militares responsáveis por todo o processo que 

vai desde a limpeza com água e sabão, o tempo de utilização da substância desinfectante e sua 



diluição, o uso correto e obrigatório do EPI, descarte dos dejetos, limpeza e re-utilização dos 

materiais que promovem a desinfecção (panos e escovas) e reposição destes, mantendo a 

cadência e agilidade do processo, tentando aumentar sua eficiência e diminuindo tempo de 

execução. Quando a higienização da viatura estivesse pronta, os materiais seriam colocados 

em seus respectivos locais da viatura e ela estaria novamente operacional. Necessitaríamos, 

portanto de providenciar além do local físico adequado para realização da desinfecção, os 

equipamentos de proteção individual que ainda não possuímos para os dois bombeiros em 

cada turno de trabalho na desinfecção, os três recipientes para o preparo das soluções de 

desinfecção onde os materiais serão submersos (opacos com tampa e acondicionados ao 

abrigo da luz e calor), o hipoclorito de sódio concentrado (10%) para redução dos custos no 

preparo de grandes volumes de solução de desinfecção, trocar os recipientes que recebem os 

resíduos do grupo A e E (coletores descartáveis, sacos de lixo infectantes e recipientes) e 

treinar o grupo que ficará responsável por realizar a desinfecção. 
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