
DESCONTAMINAÇÃO NOS MEIOS DE EMERGÊNCIA: RESUMO

Autores:

Lénia Aldina Rodrigues Ferreira

Marlene Martins Freitas Pereira

Helena Carina Canhoto de Andrade Pissarra

Maria Joaquina da Silva Maia Ramos

Guilherme Eça Guimarães Gonçalves Azevedo

Membros da Comissão de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (CPCIRA) do INEM



APÓS CADA OCORRÊNCIA Produto

PC ou Tablet / Telemóvel / Rádio SIRESP

Tecido, microrol ou toalhete 

embebido em álcool a 70°

Equipamento de monitorização: ECG, PA, SpO2 / 

Glucómetro / Esfigmomanómetro e Estetoscópio / 

Termómetro/ Ventilador / Seringa infusora (*)

Corrimãos / Puxadores / Interruptores / Manípulos / 

Tomadas (*) / Termostatos (*)

Detergente + desinfetante (de 

acordo com o existente)

Superfícies de trabalho

Maca, Bancos célula sanitária, cadeira de transporte 

(*) / Equipamentos administração O2 (*) 

Malas de abordagem (externamente) Não poroso: Detergente + 

desinfetante 

Poroso: Espuma ativa 

bactericida e fungicida 

Colares cervicais, dispositivos de imobilização vítimas 

trauma + Imobilizadores laterais (*), cintos (*)

FINAL DO TURNO Produto

PC ou Tablet / Telemóvel / Rádio SIRESP

Tecido, microrol ou toalhete 

embebido em álcool a 70°

Contentor de corto perfurantes (identificar data de 

colocação e substituir a cada 7 dias, ou quando 

atingir 2/3 da capacidade)/

Dispensador de SABA

Recetáculo do lixo (incluindo tampa ou suportes)

Remoção sacos (sempre que 

atingidos 2/3 da capacidade) + 

higienização com detergente + 

desinfetante

Chão
Detergente para superfícies 

/pavimentos

LIMPEZA SEMANAL e SOS (após  risco 

infecioso aumentado)
Produto

Habitáculo, Teto / Paredes / Janelas
1º Detergente para superfícies/ pavimentos

2º Desinfetante, de acordo com o existente 

(***)

Da zona mais limpa para mais suja: de cima 

para baixo e da frente para trás.

Grelhas de ventilação / Ar condicionado

Armários /gavetas / prateleiras 

(externamente)

Suportes de equipamentos / Dispositivo 

acondicionamento cadeira

Corrimãos / Puxadores / Interruptores / 

Manípulos / Tomadas / Termóstatos

Malas de abordagem (internamente) + Sacos 

de Kits (**)
Não poroso: Detergente + desinfetante

Poroso: Espuma ativa bactericida e fungicida Piso desbloqueio maca / Cintos de restrição 

maca

Chão
Detergente para superfícies/ pavimentos + 

desinfetante (***)

MENSALMENTE Produto

Armários /gavetas / prateleiras 

(internamente)

1º Detergente para superfícies/ pavimentos;

2º Desinfetante, de acordo com o existente 

(***)

Malas de abordagem (**) e Sacos de Kits (**) Lavagem na máquina de lavar, se possível

EXTERIOR DA VIATURA

Presença de sangue ou qualquer fluido 

orgânico

Detergente superfícies / pavimentos + 

desinfetante

Puxadores/ Manípulos
Detergente + desinfetante: após cada 

ocorrência

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Fato ou bata impermeável descartáveis Máscara cirúrgica

Luvas e botas de proteção ou proteção de 

calçado impermeável 
Proteção ocular (óculos ou viseira)

Considerações:

Se contaminado com fluidos orgânicos, limpar 

e desinfetar o mais rapidamente possível

Não borrifar diretamente os equipamentos 

eletrónicos

(*) - Se utilizado || (**) Se aplicável

(***) À base de cloro, de peróxido de 

hidrogénio, álcool 70º, ácido peracético, ou 

composto de amónia quaternária)

DESCONTAMINAÇÃO DOS MEIOS DE EMERGÊNCIA

INTRODUÇÃO: No âmbito da implementação das Precauções

Básicas de Controlo de Infeção (PBCI), aos intervenientes na

emergência extra-hospitalar e ao encontro da necessidade

expressa pelos profissionais elaborou-se um resumo do Plano de

Higienização que pudesse ser afixado e consultado, nos locais

onde a higienização é efetuada.

OBJETIVOS: Divulgar procedimentos claros e

objetivos sobre para descontaminação dos

veículos, equipamentos eletrónicos e material

clínico.

DISCUSSÃO: A Norma da Direção Geral de Saúde

(DGS) 29/2012 atualizada em 31/10/2013 define as

10 PBCI que os profissionais devem tomar,

independentemente do conhecimento do estado

infecioso do doente. Foram analisadas também

outras orientações referentes ao “Controlo

Ambiental” e “Descontaminação do equipamento

clínico”, da Pan American Helth Organization

(PAHO) e Organização Mundial de Saúde (OMS),

as guidelines da Health Information and Quality

Autority, do European Centre for Disease

Prevention and Control (ECDC) e Centers for

Disease Control (CDC), convergindo princípios

básicos: não há desinfeção sem correta limpeza e,

nos diferentes produtos com estes objetivos,

importa sobretudo serem cumpridas as

recomendações do fabricante.

CONCLUSÃO: os procedimentos de

descontaminação devem ser sustentados nas

normas, transmitidos e reforçados com diferentes

estratégias, permitindo compreensão e

operacionalização. Conjuntamente com as outras

precauções, garantem a segurança de todos.

Referências bibliográficas: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Interim Recommendations for Emergency

Medical Services (EMS) Systems and 911 Public Safety Answering Points/Emergency Communication Centers (PSAP/ECCs) in the

United States During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic | CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/guidance-for-ems.html; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Transmissão de COVID-19. Centro

Europeu de Controlo de Doenças. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/transmission; OMS. (2016). Guidelines

on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level.

http://apps.who.int/bookorders; World Health Organization (WHO). (2020). What is decontamination? | Decontamination and

sterilization of. Curso. https://openwho.org/courses/IPC-DECON-EN/items/5Ib4xZiDJDn0uMk2JG39W3; World Health Organization

(WHO). (2020). Cleaning and Decontamination of the Environment and Patient Equipment Procedures (IPC Policy Manual) (This

document is a merge of the Cleaning Systems and Processes for the Environment, Patient Equipment and Medical Devices Policy

and the Decontamination).

CPCIRA - Comissão de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos



APÓS CADA OCORRÊNCIA – zonas de contacto Produto

PC ou Tablet / Telemóvel / Rádio SIRESP

Tecido, microrol ou toalhete 

embebido em álcool a 70°

Equipamento de monitorização: ECG, PA, SpO2 / 

Glucómetro / Esfigmomanómetro e Estetoscópio / 

Termómetro/ Ventilador / Seringa infusora (*)

Corrimãos / Puxadores / Interruptores / Manípulos / 

Tomadas (*) / Termostatos (*)

Detergente + desinfetante (de 

acordo com o existente)

Superfícies de trabalho

Maca, Bancos célula sanitária, cadeira de transporte 

(*) / Equipamentos administração O2 (*) 

Malas de abordagem (externamente) Não poroso: Detergente + 

desinfetante 

Poroso: Espuma ativa 

bactericida e fungicida 

Colares cervicais, dispositivos de imobilização vítimas 

trauma + Imobilizadores laterais (*), cintos (*)

FINAL DO TURNO Produto

PC ou Tablet / Telemóvel / Rádio SIRESP

Tecido, microrol ou toalhete 

embebido em álcool a 70°

Contentor de corto perfurantes (identificar data de 

colocação e substituir a cada 7 dias, ou quando 

atingir 2/3 da capacidade)/

Dispensador de SABA

Recetáculo do lixo (incluindo tampa ou suportes)

Remoção sacos (sempre que 

atingidos 2/3 da capacidade) + 

higienização com detergente + 

desinfetante

Chão
Detergente para superfícies 

/pavimentos

LIMPEZA SEMANAL e SOS (após  risco 

infecioso aumentado)
Produto

Habitáculo, Teto / Paredes / Janelas

1º Detergente para superfícies/ pavimentos

2º Desinfetante, de acordo com o existente 

(***)

Da zona mais limpa para mais suja: de cima 

para baixo e da frente para trás.

Grelhas de ventilação / Ar condicionado

Armários /gavetas / prateleiras 

(externamente)

Suportes de equipamentos / Dispositivo 

acondicionamento cadeira

Corrimãos / Puxadores / Interruptores / 

Manípulos / Tomadas / Termóstatos

Malas de abordagem (internamente) + Sacos 

de Kits (**)
Não poroso: Detergente + desinfetante

Poroso: Espuma ativa bactericida e fungicida Piso desbloqueio maca / Cintos de restrição 

maca

Chão
Detergente para superfícies/ pavimentos + 

desinfetante (***)

MENSALMENTE Produto

Armários /gavetas / prateleiras 

(internamente)

1º Detergente para superfícies/ pavimentos;

2º Desinfetante, de acordo com o existente 

(***)

Malas de abordagem (**) e Sacos de Kits (**) Lavagem na máquina de lavar, se possível

EXTERIOR DA VIATURA

Presença de sangue ou qualquer fluido 

orgânico

Detergente superfícies / pavimentos + 

desinfetante

Puxadores/ Manípulos
Detergente + desinfetante: após cada 

ocorrência

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Fato ou bata impermeável descartáveis Máscara cirúrgica

Luvas e botas de proteção ou proteção de 

calçado impermeável 
Proteção ocular (óculos ou viseira)

Considerações:

Se contaminado com fluidos orgânicos, limpar 

e desinfetar o mais rapidamente possível

Não borrifar diretamente os equipamentos 

eletrónicos

(*) - Se utilizado || (**) Se aplicável

(***) À base de cloro, de peróxido de 

hidrogénio, álcool 70º, ácido peracético, ou 

composto de amónia quaternária)

No âmbito da implementação das Precauções Básicas de Controlo de Infeção

(PBCI), elaborou-se um resumo do Plano de Higienização que pudesse ser

consultado nos locais onde a higienização é efetuada.

O objetivo é divulgar procedimentos sobre descontaminação dos veículos,

equipamentos eletrónicos e material clínico, em contexto de emergência extra-

hospitalar. Na dúvida, contacte os elementos da CPCIRA ou envie mail para

ccira@inem.pt

A Norma da Direção Geral de Saúde (DGS) 29/2012

atualizada em 31/10/2013 define as 10 PBCI que os

profissionais devem tomar sempre,

independentemente do conhecimento do estado

infecioso do doente.

O risco infecioso aumenta quando o utente/

acompanhante não tolera máscara, não cumpre a

etiqueta respiratória, apresente tosse, dispneia,

vómito, e/ou lhe sejam efetuados procedimentos

geradores de aerossóis: (vulgo: que possam induzir

tosse, oxigenoterapia, não esquecendo as

compressões torácicas). Daí a necessidade de

minimizar a exposição sem prejuízo dos cuidados

necessários, através do cumprimento de todas as

PBCI, nomeadamente: higienização da mãos, uso de

EPI adequado ao risco do procedimento, arejamento

dos espaços, etiqueta respiratória, colocação de

máscara no doente e higienização das suas mãos

com SABA, sempre que possível, e correta

higienização do material/ equipamentos.

Não há desinfeção sem correta limpeza (no caso de

haver sujidade visível ou espectável, em cada

situação). Importa conhecer e cumprir as

recomendações do fabricante para cada produto,

mediante o objetivo a que se destina.

Os procedimentos de descontaminação devem ser

complementares ao cumprimento das outras PBCI, e

disponibilizados aos profissionais, permitindo

compreensão e operacionalização, pois só o seu

cumprimento garante a segurança de todos.
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