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 RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 043/CT/2019 

 

Assunto: Sobre a realização do processo de desinfecção de ambulâncias por profissionais de 

Enfermagem. 

Palavras-chave: Higienização; Técnico de Enfermagem; Ambulâncias. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

 

Nós do SAMU, gostaríamos do parecer a respeito da limpeza terminal das ambulâncias, se é 

competência do Técnico em Enfermagem ou se é preciso ter um funcionário terceirizado 

especificamente para a higienização. 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

 

A desinfecção é o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos 

patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Tem a 

finalidade de destruir microrganismos das superfícies de serviços de saúde, utilizando-se 

solução desinfetante. É utilizado após a limpeza de uma superfície que teve contato com 

matéria orgânica. Definem-se como matéria orgânica todas as substâncias que contenham 

sangue ou fluidos corporais. (BRASIL, 2010). 

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam um risco real à 

segurança do paciente merecendo toda a atenção dos profissionais dos serviços de saúde. 

Existem várias evidencias cientificas publicadas sobre os patógenos encontrados em 

superfícies e equipamentos biomédicos como bombas de infusão, ventiladores mecânicos, 

estetoscópios e outros, frequentemente manuseados pelos profissionais de saúde. 

Nos serviços de saúde o processo de limpeza de superfícies envolve a limpeza 

concorrente e terminal, sendo definida por limpeza concorrente o procedimento de limpeza 

realizado, no mínimo diariamente, em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde com a 

finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo e recolher os 

resíduos. (ASSAD et al., 2010). O mesmo autor ressalta que a limpeza terminal inclui a 
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limpeza de todas as superfícies horizontais, de equipamentos e mobiliários, maçanetas, portas, 

parapeitos de janelas, pisos entre outros, após a finalização do atendimento do paciente. 

No que se refere a distribuição das tarefas da limpeza na área próxima ao paciente é 

importante considerar que esta depende da rotina e dos procedimentos padronizados em cada 

serviço de saúde. Em alguns serviços, a equipe de Enfermagem é responsável pela limpeza e 

desinfecção dos equipamentos utilizados na assistência a saúde (respiradores, monitores, 

incubadoras, dentre outros), em outras instituições essa atribuição é repassada a um 

profissional de limpeza e desinfecção de superfícies, por exemplo. (ASSAD et al., 2010). 

De acordo com o Manual de Segurança do Paciente: Limpeza e Desinfecções de 

Superfícies, da ANVISA (2010), dentre as atribuições que não competem ao profissional de 

limpeza estão: Retirada de materiais ou equipamentos provenientes da assistência aos 

pacientes nos quartos, enfermarias ou qualquer outra unidade, antes de realizar a limpeza, seja 

concorrente ou terminal. Essas tarefas cabem à equipe de Enfermagem já que são materiais 

relacionados à assistência e devem ser manuseados com cautela, preservando o efetivo 

funcionamento do mesmo, que pode ser crucial no desfecho do atendimento de emergência.  

Reforçando a responsabilidade da equipe de Enfermagem no que se refere ao 

cuidado de Enfermagem incluindo aqueles que estão relacionados ao ambiente e a unidade do 

paciente, vale ressaltar o Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem, explicita que: 

Art. 8º Ao Enfermeiro incumbe: II como integrante da equipe de saúde: 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro 

das respectivas comissões; 

Art. 10 O Técnico de Enfermagem: I assistir ao Enfermeiro: 

d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 

Art. 11 O Auxiliar de Enfermagem  

IV prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 

inclusive: 

b) zelar pela limpeza e ordem do material, equipamento e de dependência de 

unidades de saúde; (BRASIL, 1987). 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Considerando as atribuições dos Enfermeiros e dos Técnicos de Enfermagem, as 

diretrizes sobre a segurança do paciente e as recomendações sobre o processo de desinfecção 

dos serviços de saúde, concluímos que é de responsabilidade da Enfermagem a higienização e 

desinfecção de todo material e equipamentos que estão nas ambulâncias relacionados à 

assistência ao paciente, visando garantir a segurança do mesmo bem como de toda à equipe. 

A desinfecção das ambulâncias no que compete áreas não relacionadas ao processo 

de assistência a saúde, deverá ser executada por profissional devidamente capacitado, 

conforme normas estabelecidas pelos serviços. 

Dessa forma, destacamos como fundamental a produção de protocolos institucionais 

em busca da padronização das ações de desinfecção, avaliadas e aprovadas pelo serviço de 

infecção hospitalar e pela enfermeira responsável técnica do serviço. 

 

 

É a Resposta Técnica.  

 

Enf. Gisele Silva  

Parecerista 

Câmara Técnica de Média e Alta Complexidade 

COREN/SC 121.869 
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