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INFORMAÇÕES GERAIS 

• O transporte sanitário deve ser realizado nos municípios para o deslocamento programado de 

pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo e de urgência e emergência, no âmbito do 

SUS, para pessoas que precisam de encaminhamento para outro estabelecimento de saúde; 

• Os veículos deverão ter sua capacidade de lotação reduzida à 50% com o intuito de evitar 

aglomeração no seu interior; 

• Organizar a logística de transporte sanitário, horários diferenciados, de forma a evitar 

aglomeração nos estabelecimentos de saúde dos demais pontos de atenção; 

• Disponibilizar dispensadores de álcool 70% nos veículos; 

• Manter as janelas do veículo abertas para uma melhor circulação do ar. Evitar o uso de ar-

condicionado; 

• Estabelecer estratégias para identificar previamente (antes do embarque) pacientes e 

acompanhantes suspeitos ou confirmados para COVID-19, pessoas identificadas com sintomas 

respiratórios não devem ser conduzidas com os demais usuários, e deverão ser encaminhados 

para atendimento conforme protocolo local; 

• Utilizar comunicação visual para informações sobre medidas de prevenção e controle da COVID- 

19 aos passageiros, com as seguintes informações: 

▪ Utilizar máscaras de tecido durante todo o trajeto; 

▪ Ao entrar higienizar as mãos com álcool 70% gel; 

▪ Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou um lenço descartável. Em caso 

de secreção nasal (coriza), utilizar lenço descartável e descartá-lo em seguida; 

▪ Providenciar uma lixeira (resíduo comum) no interior do veículo para o descarte do lenço 

descartável; 

▪ Evitar tocar boca, nariz e olhos, com as mãos não higienizadas; 

▪ Todos os passageiros e motorista devem proceder com higiene das mãos com água e 

sabonete liquido (40’’) ou álcool 70% sempre que chegar no seu destino. 

 

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais 

comuns são: febre, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e 

geralmente são leves.  A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de 

secreções, como gotículas de saliva ou contato indireto com superfícies contaminadas. 

Mais informações: http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha# 



 

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO TRANSPORTE 

• Utilizar máscara cirúrgica durante todo o trajeto; 

• Intensificar a higienização das mãos com álcool 70%; 

• Evitar tocar boca, nariz e olhos com as mãos não higienizadas; 

• “Etiqueta respiratória”: ao espirrar e tossir, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou 

com lenço descartável; 

• Providenciar higienização de todas as superfícies internas dos veículos após a realização do 

transporte da seguinte forma: utilizar álcool à 70% líquido ou solução de água sanitária* com um 

pano multiuso descartável nas superfícies mais tocadas pelo paciente como maçanetas (externa e 

interna) da porta, dispositivos que acionam a abertura e fechamento dos vidros, apoio de braço, 

banco, bem como o volante, painel do veículo etc; *Ver Nota Orientativa 01 de limpeza e 

desinfecção da SESA. Ao final, higienize as mãos. 

• Em caso de presença de paciente suspeito ou confirmado para COVID-19: 

▪ Disponibilizar máscara cirúrgica ao paciente para uso durante todo o trajeto; 

▪ Utilizar avental, máscara cirúrgica e luvas de procedimento, quando auxiliar na colocação ou 

retirada de paciente do veículo; 

• Proceder a limpeza e desinfecção de todas as superfícies do veículo com, no mínimo, água e 

sabão e álcool 70% ou solução de água sanitária*, após o transporte de paciente suspeito ou 

confirmado para COVID-19. *Ver Nota Orientativa 01 de limpeza e desinfecção da SESA. Ao final, 

higienize as mãos. 
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