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Responsáveis 
 
 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
 

DAS 
 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Preparar todos instrumentais e materiais de consumo que necessitam de 
esterilização para proporcionar um atendimento ao paciente isento de risco 
de infecção.  

Equipe de enfermagem 

 
 
3. Diretrizes Normativas 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Use EPI s para manuseio 
dos produtos e materiais  

Técnico de 
Enfermagem Usar: máscara, gorro, aventais e luvas. 

2 Organize sala para inicio 
dos procedimentos  

Técnico de 
Enfermagem Ver 4.1 

2 

Prepare os materiais e/ou 
instrumentais utilizados 
em um determinado 
procedimento 

 
Técnico de 

Enfermagem 

Após a realização dos procedimentos recolher 
materiais e/ou instrumentais e encaminhar ao 
expurgo. 

3 Lave instrumentais e/ou 
materiais contaminados  

Técnico de 
Enfermagem 

Lavar instrumentais e/ou materiais em água 
corrente com sabão e se necessário a utilização 
de seringas. 

4 Secar instrumentais e/ou 
materiais  

Técnico de 
Enfermagem Usar pano seco e limpo e jato de ar comprimido 

5 Descontamine o material 
 
 
 

Técnico de 
Enfermagem imersão completa dos artigos em solução 

desinfetante (ver Disposição gerais 4.2 
Soluções desifetantes/desincrostantes). 

6 Enxague os materiais e/ou 
intrumentais  

Técnico de 
Enfermagem 

Enxaguar em água corrente e potável  

7 Secar instrumentais e/ou 
materiais 

 
 

Técnico de 
Enfermagem Usar pano seco e limpo e jato de ar comprimido 

8 Montar Kit e/ou bandejas 
conforme preconizado 

 
 

 

Técnico de 
Enfermagem  Ver IT-APS.IT 06 Montagem de bandejas e 

uso de seladora 

9 
Encaminhe as bandejas 
e/ou Kit para esterilização 
em autoclave 

 
Técnico de 

Enfermagem Ver  ENF.APS-IT-04  Cuidados com Autoclave 

11 Armazenar materiais 
esterilizados 

 
 

Técnico de 
Enfermagem Distribuir bandejas e/ou Kit conforme os setores  

12 Organize sala para 
próximo procedimento 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

Ver 4.1 e RG-APS-08 Registro da Sala de 
Esterilização 
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4. Disposições Gerais 
 
4.1 Organização da Sala de Esterilização 
 
- Realizar assepsia da bancada com álcool 70% e pano limpo no inicio e final de cada período. 

- Organizar e separar os materiais do kit no local adequado 

- Realizar check list 

 
4.2 Soluções Desinfetante/desincrostante 
 
- Manter as soluções em recipientes com tampa, conforme tabela de diluição, cobrindo todos os artigos, datar, 
assinar e desprezar ao fim do dia; 
- Hipoclorito de sódio a 1%: borrachas, inaladores, mascaras e aparelhos de ventilação manual. Imersão 
durante 30 minutos; 
- Detergente enzimático: instrumentais, cubas e bandejas. Imersão durante 05 minutos, conforme tabela: 
 

TABELA DE DILUIÇÃO 
DETERGENTE ÁGUA VALIDADE 

05 ml 01 litro 24 horas 
10 ml 02 litro 24 horas 

 
 
5. Conscientização 
 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Aumento no risco de infecções 
 Risco de vida ao paciente devido a possíveis reações adversas relacionadas às medicações utilizadas 
 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica  
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS 

  


