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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. Terminologia 
DAS – Diretoria de Assistência a Saúde 
 
4. Diretrizes Normativas 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Use EPIs para manuseio dos 
produtos e materiais 

 
 

Técnico de 
Enfermagem Usar: máscara, gorro, avental e luvas; 

2 Organize  setor para inicio dos 
procedimentos 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

ENF.URG-IT-09-Limpeza e organização 
da CME. 

3 
Prepare os materiais e/ou 
instrumentais utilizados em um 
determinado procedimento 

 
Técnico de 

Enfermagem 

Recolher os materiais e/ou instrumentais 
e encaminhar ao expurgo após a 
realização dos procedimentos; 

4 Lave os instrumentais e/ou 
materiais contaminados 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

Lavar instrumentais e/ou materiais em 
água corrente com sabão retirando todo o 
resíduo com escova apropriada e se 
necessário a utilização de seringas. 
Procedimento a ser realizado no expurgo; 

5 Seque instrumentais e/ou 
materiais 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

Usar pano seco e limpo e/ou jato de ar 
comprimido. O material deverá estar 
totalmente seco antes de ser imerso em 
detergente enzimático; 

6 Descontamine o material  
Técnico de 

Enfermagem 
Imersão completa dos artigos em solução 
desinfetante. Ver 5.1. 

7 Enxaguar os materiais e/ou 
instrumentais  

Técnico de 
Enfermagem 

Retirar os artigos da solução com uma 
pinça e enxaguar em água corrente e 
potável; 

8 Secar instrumentais e/ou 
materiais 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

Proceder a secagem rigorosa usando 
pano seco e limpo e/ou jato de ar 
comprimido. De forma a evitar 
crescimento de micro-organismos. 

9 Monte o Kit e/ou bandejas 
conforme preconizado  

Técnico de 
Enfermagem 

 Ver ENF.URG-IT-11 Montagem de 
Bandejas e Uso de Seladora. 

1
0 

Encaminhe as bandejas e/ou 
Kit para esterilização em 
autoclave 

 
 

Técnico de 
Enfermagem Ver ENF.URG-IT-10 Utilização da 

Autoclave. 

1
1 

Armazene materiais 
esterilizados 

 
 

Técnico de 
Enfermagem 

Distribuir bandejas e/ou Kit conforme os 
setores. 

1
2 

Organize a sala para próximo 
procedimento. 

 
FIM 

Técnico de 
Enfermagem 

ENF.URG-IT-09 Limpeza e Organização 
da CME. 
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5. Disposições Gerais 
 
5.1 Soluções Desinfetante/Desincrostante 
- Manter as soluções em recipientes com tampa, conforme tabela de diluição, cobrindo todos os artigos. 
Datar, assinar e trocar a cada 24 horas ou quando ficar turva; 
- Hipoclorito de sódio a 1%: borrachas, inaladores, máscaras 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 litros 24 horas 

 
6. 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. 

  


