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1. Objetivos
Garantir um processo de esterilização seguro e eficaz assegurando os
procedimentos realizados na unidade sem riscos para o serviço e
usuário.

2. Aplicação
A equipe de enfermagem.

3. Terminologia
DAS – Diretoria de assistência à saúde.
4. Diretrizes Normativas
Ação
Nº
(O quê)
1

Realizar desinfecção da seladora no
início do plantão;

2

Verificar voltagem da tomada;

3

Realizar a montagem das bandejas;

4

Checar o funcionamento dos
instrumentais;

5

Selecionar a embalagem;

6

Ligar a seladora;

7

Ajustar o pirõmetro;

8

Embalar a bandeja;

9

Repetir o processo caso a embalagem
não esteja corretamente selada;

10 Desligar a seladora;
11 Identificar a bandeja;

Atribuição
Informações Complementares
(Quem)
(Como).
Auxiliar e/ou
Desinfetar a seladora com um pano umedecido
Técnico de
com álcool 70% por meio de fricção;
Enfermagem
Checar se a tomada corresponde a voltagem
Auxiliar e/ou
especificada na seladora, antes de ligá-la.
Técnico de
Comunicar a chefia imediata qualquer
Enfermagem
alteração;
Auxiliar e/ou Montar as bandejas, conforme Disposição
Técnico de Geral 5.1, zelando para não contaminar
Enfermagem novamente os artigos;
Verificar o adequado funcionamento de pinças
Técnico de e tesouras. Encaminhar a bandeja inteira para
Enfermagem a gerência da unidade caso apresente alguma
alteração;
Técnico de Escolher o tamanho adequado do papel grau
Enfermagem cirúrgico;
Técnico de Colocar a alavanca na posição “liga” que a
Enfermagem lâmpada piloto acenderá;
Colocar em 200ºc, os leds do pirômetro
Técnico de acenderão. Esperar até que o led rele do
Enfermagem pirômetro apague. Neste momento a seladora
está pronta para operar;
Puxar a embalagem no comprimento
necessário, abaixar a alavanca para frente por
aproximadamente 2 segundos e corte a
Técnico de embalagem movimentando o dispositivo de
Enfermagem corte de um lado para outro. O papel pode ser
cortado antes de ser selado, o procedimento é
o mesmo. Colocar a alavanca na posição e
retire a embalagem selada;
Aumentar em 10°c e aguarde a lâmpada
Técnico de apagar e realize uma nova selagem. Repita
Enfermagem este procedimento até conseguir uma
selagem perfeita;
Técnico de Terminando os trabalhos, desligue a seladora
Enfermagem na chave liga/desliga, retirando da tomada;
Técnico de Colocar data, nome e unidade com caneta
Enfermagem esferográfica na aba da embalagem;
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12 Encaminhar a bandeja para
esterilização;
13 Deixar o ambiente organizado.

Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem
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Conforme ENF.APS-IT-04 Cuidados com a
Autoclave
Conforme
ENF.APS-IT03
Limpeza
e
Desinfecção de Limpeza de Artigos.

5. Disposições Gerais
5.1 Bandejas de procedimentos:
Realizar a montagem das bandejas colocando os instrumentais de forma organizada facilitando sua
visualização pela embalagem.
Bandeja de cateterismo vesical: 01 cuba rim, 01 cuba redonda, 01 pinça Cherron, 01 campo fenestrado e
10 gazes;
Bandeja de sutura: 01 pinça Kelly reta, 01 pinça Kelly curva, 01 porta agulha, 01 tesoura, 01 pinça
anatômica, 01 pinça dente-de-rato, 01 campo fenestrado, 01 cuba redonda e 10 gazes;
Pacote de curativo: 01 pinça Kelly reta, 01 pinça anatômica, 01 espátula e 10 gazes;
Bandeja de parto: 02 pinças Kelly reta, 02 pinças Kelly curva, 01 tesoura de Mayo reta, 01 tesoura de
Metzembaum curva, 01 porta agulha de Heggar, 01 pinça anatômica dente-de-rato, 02 campos fenestrados,
20 gazes e 02 campos/lençóis;
Bandeja de retirada de unha: 01 tentacânula, 01 porta agulha, 01 campo fenestrado e 20 gazes;
Bandeja de pequena cirurgia: 02 afastadores, 01 tesoura, 01 porta agulha, 01 pinça Kelly curva, 01 pinça
dente-de-rato, 01 pinça anatômica, 01 cabo de bisturi, 01 campo fenestrado e 20 gazes.
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 a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde.
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