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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e 
conservando equipamentos e instalações, evitando 
principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis 
pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. 

A equipe de enfermagem 

 
3. Terminologia 
DAS – Diretoria de assistência à saúde. 
 
4. Diretrizes Normativas 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 

Preparo do ambiente 
para as atividades, 
mantendo a ordem e 
conservando os 
equipamentos e 
instalações 

 
 

Auxiliar e ou Técnico 
de Enfermagem 

Limpeza e organização do ambiente 
conforme disposições gerais item 5. 

2 
Limpeza de mesas, 
bancadas, prateleiras e 
escaninhos 

 
 

Auxiliar e ouTécnico 
de Enfermagem Conforme orientações do item 5.1 

3 
Realize diariamente 
limpeza de telefones e 
computadores  

 
 

Equipe de 
higienização 

Na presença de sujidade, limpar com pano 
úmido em água limpa e secar. Friccionar 
com álcool a 70%. 

4 Organize a área de 
Expurgo 

 
 

Auxiliar e ouTécnico 
de Enfermagem 

Manter organizado. Lavar no final do 
expediente e sempre que necessário a pia e 
bancada com água e sabão, mantendo 
sempre limpo e seco. 

5 Proceda a limpeza 
semanal de Geladeiras. 

 
 

Auxiliar e ouTécnico 
de Enfermagem Seguir orientações item 5.2. 

6 Manutenção da unidade 
do paciente 

 
 

Auxiliar e ouTécnico 
de Enfermagem 

Considerar unidade do paciente maca, 
mesa, suporte de soro, escada, biombos, 
braçadeira. Conforme orientação 5.3. 

7 
Limpeza de artigos 
conforme sua 
classificação 

 
FIM 

Auxiliar e ouTécnico 
de Enfermagem 

Conforme orientação de cada classificação 
no item 5.4. 

 
5. Disposições Gerais 
 
5.1 Mesas, bancadas e prateleiras; 
- Promover a retirada de objetos, papéis e pastas; 
- Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente; 
- Enxaguar e secar; 
- Friccionar com álcool a 70%; 
- Limpeza deve ser realizada semanalmente ou quando houver sujidade visível. 
 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
 

DAS 
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5.2 Limpeza de Geladeiras 
- Realizar a limpeza das partes interna e externa com água e sabão ou detergente; 
- Secar bem com pano limpo; 
- Deve ser realizada semanalmente, ou quando houver sujidade visível. 
 
5.3 Manutenção da Unidade do Paciente 
- Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente; 
- Friccionar com álcool a 70%, após alta de cada paciente; 
- Limpeza inclui os mobiliários; 
 
5.4 Classificação de artigos e métodos de limpeza e desinfecção 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO ITENS DESINFECÇÃO 

ARTIGOS 
CRÍTICOS 

São artigos que entram em 

contato com tecidos 

subepiteliais, sistema 

vascular, ou qualquer outro 

tecido estéril, com 

dispositivos conectados a 

eles e devem estar livres de 

qualquer microrganismo, 

incluindo os esporos 

bacterianos 

- instrumentais cirúrgicos, 

- agulhas, 

- equipos, 

- soluções injetáveis, 

- entre outros. 

 

Esterilização em 

Autoclave 

ARTIGOS SEMI-
CRÍTICOS 

São artigos que entram em 

contato com membranas 

mucosas integras ou pele 

não intacta.. 

- artigos plásticos e 

borrachas como: aparelho 

de inaloterapia e 

oxigenoterapia,  

-cânula de guedel  

- banheiras. 

Desinfecção de alto 

nível: compostos 

clorados (Hipoclorito 

de Sódio) 

ARTIGOS NÃO 
CRÍTICOS 

São artigos que entram em 

contato com pele íntegra, 

mas não com mucosas.  

- estetoscópios, 

- termômetros, 

- esfigmomanômetros, 

- mesas, 

- focos, entre outros 

- espéculos otoscópicos  

Desinfecção de baixo 

nível (Álcool 70%) ou 

apenas limpeza 

mecânica com água 

e sabão. 
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6. Conscientização 
 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS 
 Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações iniciais de risco 
 Atenção inadequada 
 Usuários liberados sem melhora em seu quadro geral 
 Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado 
 O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos 
 Danos gerais aos usuários 
 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde.  


