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Responsáveis 

 
 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Garantir um processo de esterilização seguro e eficaz, com 
descontaminação de materiais e instrumental, assegurando os 
procedimentos realizados na unidade sem riscos para o serviço e 
usuário. 

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 
Realize o planejamento e 
treinamento da equipe para uso 
da autoclave na unidade. 

 
 

Enfermeiro Providenciar recursos materiais, 
supervisionando cuidados da equipe.  

2 Realize a limpeza da autoclave 
 Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Diariamente, mantendo a autoclave limpa para 
receber material a ser esterilizado, conforme 
etapas descritas no item 5.1. 

3 Ligue a autoclave  

 Auxiliar e 
ouTécnico de 
Enfermagem 

Na rede elétrica. Antes de ligar o cabo de 
energia na rede elétrica, verifique se a 
voltagem está de acordo com a indicada na 
etiqueta de identificação. 

4 Faça a montagem da carga 

 
Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Abrir a tampa da autoclave e realizar  a 
montagem da carga conforme orientações 
constantes no item 5.2 abaixo. 
Para fechar a tampa, apertar os manípulos 
cruzadamente e com a mesma força. 

5 Acompanhe as fases do 
processo de esterilização 

 Auxiliar e 
ouTécnico de 
Enfermagem 

Fases do processo compostas por: remoção do 
ar da câmara, entrada do vapor, exposição dos 
produtos ao vapor, exaustão do vapor e 
secagem da carga. 

6 
Observe os dispositivos de 
segurança e alarmes presentes 
no equipamento  

 
 Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Verificar se operam de acordo com o 
especificado pelo fabricante do equipamento. 
Se ocorrerem falhas nos parâmetros pode ou 
não soar alarmes ou ocorrer indicações no 
display. 

7 Observe atentamente o 
processo do início ao fim.  

 
 Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Registre anormalidades, como vibrações, 
vazamento de vapor, presença de fumaça, 
cheiro de queimado, excesso de calor e 
barulho, falhas ou condições anormais no 
painel de controle. 

8 
Para cada ciclo que será 
iniciado verifique o nível da 
água.  

 Auxiliar e 
ouTécnico de 
Enfermagem 

O nível de água deverá estar acima da 
resistência (cobrindo-a). 

9 Registre e verifique tempo de 
exposição ao vapor  

 
 

Auxiliar e 
ouTécnico de 
Enfermagem 

Na temperatura adequada para cada 
equipamento. Utilize uma ficha de registro de 
temperatura, pressão e tempo, para cada ciclo. 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
 

DAS 
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10 Observe as etapas de secagem 

 
Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Ao término de cada ciclo de esterilização, a 
secagem deficiente dos pacotes e/ou presença 
de poças de água na câmara. Se ocorrerem 
deficiências na etapa de secagem, os artigos 
deverão ser reprocessados. 

11 
 Abra a tampa da autoclave, 

 Auxiliar e 
ouTécnico de 
Enfermagem 

Lentamente, quando o manômetro estiver a 
zero ( 0 kgf/ cm2).Deixe entreaberta a porta 
durante 5 a 10 minutos após conclusão do 
processo. 

12 Avalie a monitorização química  

 
Auxiliar e 

ouTécnico de 
Enfermagem 

Ao final do processo, através da fita adesiva 
indicadora (fita zebrada). A fita indicadora deve 
ser fixada no pacote, em superfícies lisas para 
não serem destacadas durante o processo de 
esterilização. 

13 Realize monitorização de 
indicador biológico  

 
Equipe de 

Enfermagem 

Ampolas de esporos Bacillus 
stearothermophillus. Semanalmente e após 
cada manutenção da autoclave, com o dia da 
semana fixo e padronizado para cada unidade. 
Seguir orientação 5.3. 

14 Esteja atento às possíveis 
falhas no processo  

 
FIM 

Equipe de 
Enfermagem 

As falhas podem ser mecânicas ou humanas, 
conforme item 5.4. 

 
5. Disposições Gerais 
 
5.1 Limpeza semanalmente da Autoclave: 
- desligar o aparelho da tomada; 
- esperar o resfriamento completo do aparelho se este estiver aquecido; 
- retirar toda a água do seu interior; 
- umedecer a esponja com água e sabão líquido e limpar todas as superfícies internas e externas; 
- remover o sabão líquido com um pano umedecido em água limpa, tantas vezes quanto necessário para sua 
completa remoção; 
- secar com pano seco e limpo. 
 
5.2 Montagem da carga: 
- lavar as mãos antes de iniciar os procedimentos; 
- o responsável pelo processo precisa ter em mente ao preparar uma carga todas as fases do processo de 
esterilização; 
- utilizar embalagem padronizada pela CCI – SMS; 
- esterilizar têxteis e materiais rígidos em cargas diferentes. Não sendo prático, coloque têxteis acima e 
materiais rígidos abaixo, não o contrário; 
- usar cobertura absorvente nas prateleiras ou cestos de carga, para impedir que gotículas de vapor caiam 
sobre os pacotes da prateleira abaixo; 
- a disposição dos dos artigos no interior dos pacotes é fator primordial para a obtenção de um processo de 
esterilização eficaz; 
- materiais articulados e com dobradiça dos devem ser colocados de forma a permanecerem abertos; 
- materiais encaixados um no outro devem ser separados por material absorvente de forma que o vapor possa 
passar entre eles. Material cirúrgico não deve ser acondicionado encaixado ou empilhado; 
- o uso de proteção (compressas de gaze) nas regiões perfurocortantes dos instrumentais diminui os riscos de 
contaminação dos pacotes devido à perda da integridade da embalagem, além de ser um fator de 
biossegurança para o funcionário; 
- materiais côncavos, como cubas e bandejas, devem ser posicionadas de forma que qualquer condensado que 
se forma flua em direção ao dreno, por gravidade; 
- os pacotes maiores devem ser colocados na parte inferior da câmara e os menores, na parte superior. Isto 
facilita o fluxo do vapor através dos espaços entre os pacotes; 
- caixas de instrumentais devem ser colocados longitudinalmente na cesta da autoclave, sem empilhar; 
- os materiais e embalagens não devem tocar as paredes e teto da câmara; 
- não ultrapassar 80% da capacidade da câmara interna do equipamento; 
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- após o término do ciclo de esterilização, desligar (quando for manual) e abrir a porta da autoclave, deixando-a 
entreaberta para o término da secagem; 
- os pacotes não devem ser tocados ou movidos de 30 a 60 minutos após a esterilização, não colocar em 
superfície fria pra não umedecer o pacote; 
- abrir totalmente a porta após a secagem; 
- retirar todo o material do equipamento. 
 
5.3 Validade dos Processos de Esterilização: 
 
A validade da esterilização das embalagens de papel grau cirúrgico, será de 60 dias desde que sejam adotados 
os seguintes critérios: 
 
- aguardar a secagem do material antes de retira-la da autoclave; 
- retirar o material da autoclave completamente seco; 
- acondicionar o material em armários fechados, com prateleiras exclusivas que proporcionem a fácil limpeza e - 
isento de umidade; 
- o material deverá ser pouco manuseado para evitar rasgos ou perfurações; 
 
Importante: Os invólucros em papel grau cirúrgico não poderão ser reesterilizados. Caso apresente: rasgos, 
perfurações e ou umidade os mesmos deverão ser envelopados novamente e esterilizados. 
 
 
5.4 Método de Monitorização biológica para autoclave 
- realizar o teste na primeira carga do dia; 
- estabelecer 3 pontos da autoclave considerados críticos para realização dos testes (próximo à porta da 
autoclave ou frente, no meio e no fundo da câmara); 
- selecionar como pacotes-teste aqueles que melhor representam o tipo de carga mais comum na unidade de 
saúde. Dê preferência aos de maiores dimensões; 
- utilizar três ampolas de indicadores biológicos, embaladas em pacotes-teste, com identificação de data e 
posição das mesmas na autoclave (frente, meio e fundo); 
- retirar o indicador biológico e proceder conforme recomendação vigente da CCI – SMS; 
- monitorizar os resultados do indicador biológico conforme protocolos específicos; 
- interditar a autoclave para manutenção em caso de resultado positivo; 
- arquivar obrigatoriamente o resultado do indicador biológico por dois anos, para respaldo legal. 
 
5.5 Falhas no processo de autoclavação 
Principais falhas humanas: 
- limpeza incorreta ou deficiente dos materiais; 
- utilização de invólucros inadequados para os artigos a serem esterilizados; 
- confecção de pacotes muito grandes, pesados ou apertados; 
- disposição inadequada dos pacotes na câmara; 
- abertura muito rápida da porta ao término da esterilização; 
- tempo de esterilização insuficiente; 
- utilização de pacotes que saíram úmidos da autoclave; 
- mistura de pacotes esterilizados e não esterilizados; 
- não identificação da data de esterilização e data-limite de validade nos pacotes;  
- desconhecimento ou despreparo da equipe para usar o equipamento. 
Falhas mecânicas: 
As falhas mecânicas decorrem da operação incorreta e da falta de manutenção das autoclaves. 
 
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 
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 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. 


