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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Oferecer condições adequadas para realização de curativos por meio de 
conjunto de ações necessárias para um ambiente seguro e facilitador do 
processo de trabalho, assegurando atendimento humanizado e qualidade 
de assistência ao 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 
Realizar limpeza concorrente da 
sala de curativo, no início de 
cada plantão; 

Técnico de 
Enfermagem 

Utilizar água e sabão nas superfícies, após 
realizar desinfecção com álcool a 70%. Conforme 
item 5.1 e ENF.URG-IT-03 Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies e Artigos (item 1;2;3); 

2 Trocar as almotolias 
semanalmente;  

Técnico de 
Enfermagem 

Realizar limpeza e desinfecção das almotolias, 
conforme processamento de almotolias, item 5.2; 

3 Verificar a data de validade de 
materiais esterilizados; 

Técnico de 
Enfermagem 

Realizar conferência diária dos materiais que 
necessitam passar por novo processo de 
esterilização e encaminhá-los para o 
processamento; 

4 Realizar reposição de materiais 
necessários; 

Técnico de 
Enfermagem 

Preencher ENF.URG-RG-14 Check-list Sala de 
Curativo, realizar reposição de materiais de 
consumo, conferir funcionalidade dos 
equipamentos e materiais permanentes no inicio 
do dia; 

5 Desprezar o resíduo do curativo 
em recipiente adequado; 

Técnico de 
Enfermagem 

Seguir orientações do Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Unidade. Conforme item 
5.4; 

6 
Armazenar os materiais 
utilizados e encaminhar para o 
expurgo, realizar lavagem e 
desinfecção dos materiais; 

Técnico de 
Enfermagem 

Acondicionar os instrumentais em caixas 
apropriadas com tampa e levar à CME ver 
ENF.URG-POP-07 Procedimentos na CME. 

7 
Após a realização de curativos 
contaminados providencie 
limpeza concorrente e 
descontaminação da sala; 

Técnico de 
Enfermagem 

Solicitar a limpeza ao serviço de higienização da 
unidade; 

8 
Manter sala de curativo 
organizada após cada 
procedimento. 

Técnico de 
Enfermagem 

Realizar a limpeza de superfícies e a reposição 
de materiais utilizados nos procedimentos. 
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5. Disposições Gerais 
5.1 Limpeza concorrente de superfícies na sala de curativo: 
- Promover a retirada de objetos; 
- Realizar a limpeza com água e sabão ou sabão ou detergente; 
- Enxaguar e secar; 
- Friccionar com álcool 70%; 
- Limpeza deve ser realizada no inicio de cada plantão. 
 
5.2 Processamento de almotolias (limpeza e desinfecção) 
Para Limpeza 
- Esvaziar as almotolias; 
- Desenroscar a ponteira; 
- Lavar com sabão ou detergente, utilizando escova própria para a limpeza do seu interior e desprezar a 
solução através da ponteira;  
- Enxaguar em água corrente;  
- Secar com pano limpo e seco. 
Para Desinfecção Química 
- Após limpeza, enxágue e secagem, imergir em solução com hipoclorito a 1% por 30 minutos; 
- Enxaguar com água corrente, retirando o excesso; 
- Deixar secar por 10 minutos;  
- Preencher as almotolias com apenas 50% do volume de solução; 
- Identificar almotolias com o nome da solução, a data da troca e validade;  
- Estocar em local limpo e seco;  
- Realizar o processo de limpeza e desinfecção das almotolias a cada 7 dias; 
- Manter as soluções das almotolias em quantidade suficiente para o uso de 7 dias. Não completá-las com 
enchimento sucessivos. 
 
 
5.3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Unidade 
- Descartar os resíduos em recipientes adequados conforme suas classificações; 
- Classificação dos resíduos:  
GRUPO A (dispositivos para infusão venosa; mandril metálico, bolsa de sangue, bolsa coletora de urina, sonda 
e cateter descartável, luva cirúrgica, látex sem condições de reutilização, material descartável com resíduo 
orgânico, restos de alimentos de unidade de isolamento, material contendo resíduos biológicos: sangue, 
secreções e fluídos corpóreos, tecido orgânico: peças, membros e órgãos corporais, peças para 
anatomopatológico, placenta, F M com peso abaixo de 500 gramas, sangue e hemoderivados, drenos): 
Acondicionamento: Saco branco leitoso c/ o Nº. da ONU e Simbologia de Infectante (15lt, 30lt, 50lt e 100lt). 
Conforme RDC 306 da ANVISA; 
GRUPO B (compostos por medicamentos vencidos, contaminados, não mais necessários, interditados ou não 
utilizados, compostos por resíduos tóxicos corrosivos, inflamáveis, explosivos, reativos, genotóxicos ou 
mutagênicos bem como reagentes utilizados em exames laboratoriais). Acondicionamento: os líquidos devem 
ser acondicionados preferencialmente nas próprias embalagens e acondicionados em caixas coletoras de 
perfuro cortantes (descarpack), com simbologia de infectante, os sólidos (medicamento vencido) em saco 
branco leitoso; 
GRUPO C (resíduos dos grupos A, B e D contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratório de 
análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia). Estes resíduos quando gerados, devem ser 
identificados com o símbolo internacional de substância radioativa, separados de acordo com a natureza física 
do material, do elemento radioativo presente e o tempo de decaimento necessário para atingir o limite de 
eliminação, de acordo com a NE 605 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
GRUPO D (papel de uso sanitário, fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto 
alimentar de pacientes, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises – punção, equipo de soro 
e outros similares, resíduos de gesso, resto alimentar de refeitório, resíduos provenientes das áreas 
administrativas, resíduos de varrição, flores, podas de jardins). Acondicionamento: lixeiras cinzas devidamente 
identificadas, revestidas com sacos de lixo preto ou cinza;  
GRUPO E (Seringas; Agulhas; Agulhas cirúrgicas; Ampolas quebradas; Fio de sutura metálico; Estiletes; 
Lâminas e lamínulas; Lâminas de bisturi; Laminas de barbear; Restos de fios cirúrgicos agulhados; Cateteres 
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endovenosos (escalpe, abocath, intracath). Acondicionamento: Caixa com fundo falso e paredes duplas 
(descarpack), com Simbologia de Infectante (3lt, 7lt, 13lt e 20lt). Conforme RDC 306 da ANVISA; 
 
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. 


