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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando Geral

Subcomando Geral

 

Circular n.º 18/2020 - PMDF/SUBCMT Brasília-DF, 18 de março de 2020

Assunto: Protocolo de Biossegurança para abordagem policial militar.

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes,

 

Considerando que a abordagem policial militar ocorre sem planejamento prévio e não é
possível a triagem de situações de risco para contato com doenças infecto-contagiosas, como a causada
pelo novo coronavírus, obje�vando o plano de con�ngência nacional para esse �po de infecção;

Considerando a necessidade de disciplinar as ações dos policiais militares quanto à
abordagem policial, bem como a detenção e possível transporte, quando necessário de pessoas;

Considerando o obje�vo de se minimizar os riscos de contaminação dos policiais militares
e informar sobre medidas preven�vas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
do Ministério da Saúde;

Determino a todos os policiais militares empenhados no serviço operacional ou não que,
ao abordar pessoas, vistoriar veículos ou objetos, além de outras situações com potencial de
contaminação, que cumpram as seguintes medidas:

1. Sempre que possível proceder a higienização das mãos, com água e sabão ou, quando
disponível, álcool em gel, preferencialmente, 70%.

2. Evitar tocar no próprio rosto (olhos, nariz e boca) em todas situações, em especial após
ter contato com outras pessoas ou super�cies lisas.

3. Permi�r a ven�lação da viatura garan�ndo a troca de ar durante o serviço, evitando o
uso do ar-condicionado; (Manter os vidros das viaturas sempre abertos para circulação e troca de ar).

4. Quando em Ponto de Demonstração (PD), desembarcar da viatura, preferindo a
ven�lação natural ao ar-condicionado.

5. Ao conduzirem presos ao hospital ou outro estabelecimento de saúde, deverão
obedecer os protocolos rela�vos à prevenção de transmissão do novo coronavírus, previstos para os
locais que adentrarem.

6. Evitar uso de toalhas ou lenços não descartáveis (em tecido) para higiene nasal.

7. Cobrir nariz e boca, com lenço descartável ou cotovelo, ao espirrar ou tossir.

8. Não compar�lhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

 

Os policiais militares não devem ter receio de realizar a abordagem a populares, já que as
medidas de higiene acima são de fácil aplicação, suficientes e eficazes para prevenção de contágio, desde
que observadas as presentes orientações.

Por fim, o uso de máscara cirúrgica e/ou luvas de procedimento não são totalmente
eficazes para prevenção de contágio em situações de abordagem, de contato casual entre pessoas e não
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precisam ser u�lizadas ro�neiramente. Ademais, adverte-se que  o uso inadequado pode, inclusive,
aumentar o risco de contaminação para o policial militar e/ou para terceiros.

Desta feita, orienta-se aos policiais militares que venham a u�lizar tais equipamentos que
o façam dentro das normas sanitárias e recomendações existentes a respeito.

 

Atenciosamente,
 

 

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA – CEL QOPM

Subcomandante-Geral

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
Matr.0050193-X, Subcomandante Geral, em 18/03/2020, às 18:39, conforme art. 6º do Decreto
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