
As informações fornecidas neste site ou nos documentos são baseadas no conhecimento atual e limitado à experiência dos Médicos Sem Fronteiras, e portanto, são condicionadas pela atual situação nova, urgente e excepcional causada pela epidemia do COVID-19.  
Estas informações são soluções imperfeitas, provisórias e excecionais, considerando a falta de soluções estandardizadas e aprovadas, pelo que devem ser usadas apenas na ausência de informações, protocolos, procedimentos ou materiais aprovados previstos nas 
normas da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde.  Estas informações são publicadas para dimensionar, ampliar e acelerar a resposta dos responsáveis e profissionais de saúde e da sociedade civil envolvidos na resposta à epidemia. 
Esta informação não substitui os cuidados médicos profissionais nem as recomendações da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. Os Médicos Sem Fronteiras não se responsabilizam pela correta implementação e resultados das soluções 
propostas nestas informações.

Características Modelos Local Pessoal e doentes Atividade Tipo de EPI/ ProcedimentoTipo de veículo

Recomendações sobre EPI para a COVID-19 – Transporte de casos suspeitos e confirmados

Carrinhas pequenas (tipo
monovolume) para 
transporte de passageiros

Carrinhas de tamanho médio 
para transporte de mercadorias

Zona de carga traseira que 
permita reclinar os bancos 
traseiros, bancos semi-adaptáveis 
ou removíveis

Capas descartáveis para bancos 
(disponíveis em fornecedores de 
consumíveis e ferramentas para 
oficinas de automóveis) e cortinas 
de plástico transparente para 
separar a cabine e cada uma das 
filas de lugares para doentes

Capas descartáveis para bancos 
(disponíveis em fornecedores de 
consumíveis e ferramentas para 
oficinas de automóveis) e cortinas 
de plástico transparente para 
separar a cabine e cada uma das 
filas de lugares para doentes

Maca de ambulância; devem ser 
instalados sistemas de fixação e 
rails (custo elevado, complexidade 
técnica baixa)

Bolsa presa por meio de uma 
estrutura que reveste o 
compartimento de carga; evita o 
contacto com o condutor

Citroën Berlingo Multispace, 
Peugeot Partner Tepee, 
Peugeot Rifter, VW Cady, 
VW Multivan, etc.

Área de isolamento 
temporário
(antes do transporte 
dos casos para outro 
centro de saúde de 
referência) 

Além de utilizar o EPI adequado, deve-se sempre lavar as mãos frequentemente e manter a higiene respiratória.
O EPI deve ser eliminado num contentor de resíduos adequado depois da utilização. Deve-se lavar as mãos antes de colocar e depois de 
retirar o EPI.

Ambulância ou 
veículo para 
transporte de 
doentes 
Pulverizador de 1 litro 
com solução de cloro a 
0,1% (aprox. 300 ml de 
lixívia para 1 litro de 
água), para desinfeção 
depois do transporte 
do doente

Equipa, profissionais de saúde

Pessoal de limpeza

Profissionais de saúde

Condutor

Doentes com suspeita 
de COVID-19

Pessoal de limpeza

Assistência a doentes que são 
transportados para um centro de 
saúde de referência

Limpeza da área de isolamento

Transporte de doentes com 
suspeita de COVID-19 para um 
centro de saúde de referência

Veículo equipado com uma divisão 
de separação ou somente com o 
condutor a bordo

Veículo sem divisão de separação, 
sem contato direto com pacientes 
suspeitos e confirmados

Contato direto: o conductor ajuda 
os pacientes suspeitos e confirma-
dos a subir e descer

Transporte para um centro de 
saúde de referência

Limpeza após e entre as 
transferências de doentes com 
suspeita de COVID-19 para um 
centro de saúde de referência

Máscara
Bata
Luvas
Proteção ocular

Máscara
Bata
Luvas
Proteção ocular
Botas ou sapatos de trabalho fechados

Máscara
Bata
Luvas
Proteção ocular

Sem EPI

Máscara
Bata
Luvas
Proteção ocular

Máscara

Máscara (conforme a tolerância do 
doente)

Máscara
Bata
Luvas
Proteção ocular
Botas ou sapatos de trabalho fechados

Carrinhas de tamanho médio 
(tipo van) para transporte de 
passageiros

Espaço e bancos totalmente 
adaptáveis, reclináveis e 
removíveis

Mercedes-Benz Vito Tourer, 
Volkswagen Transporter, 
Renault Trafic, Ford Transit Custom 
e Peugeot Expert

Veículo comercial de carga Mercedes-Benz Vito, Volkswagen 
Transporter, Renault Trafic, Ford 
Transit Custom e Peugeot Expert, 
etc.


