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Responsáveis 
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1.Objetivos 2.Aplicação 
 
Proporciona um ambiente limpo e organizado para o 
Atendimento ao cidadão. 
 

 
Equie de Enfermagem 

 

3. Diretrizes Normativas 

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(como) 
 
 

1 

Realizar limpeza do ambiente 

 Equipe de Limpeza 

Solicitar a equipe terceirizada que realize 
a limpeza, conforme Rotina da unidade 
diariamente e/ou, sempre que 
necessário; 

 
2 

Realizar  limpeza e desinfecção 
de superfícies e artigos  Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 
Ver disposições gerais 4.1e ENF.APS-
IT-03 

 
 

3 

Repor os materiais  de consumo 

 Auxiliar ou Técnico em 
Enfermagem 

Diariamente e/ou de acordo com a 
necessidade da unidade: repor algodão, 
espátulas, fita de glicemia, agulhas, 
álcool 70%, lençol descartável, 
impressos utilizados nas salas. 
Solicitar equipe terceirizada reposição 
de papel toalha e sabonete líquido;  

 
4 

 
Conferir e testar os materiais 
permanentes  Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Diariamente: Esfigmomanômetro,                    
estetoscópio, glicosímetro, fita métrica, 
régua antropométrica, termômetro, 
balança pediátrica e adulto. 

 

 

5 

Organizar a sala de atendimento 
de enfermagem ao final de cada 
período 



Fim 
Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem 

Deixar ambiente organizado para o 
próximo período. 

   

 

4. Disposições Gerais 

 

 

4.1. Superfícies e artigos indicados para realizar limpeza e desinfecção 

 Equipe de enfermagem: Macas; balança pediátrica; bancadas; esfigmomanômetros; 
termômetros (após cada uso); estetoscópios; bandejas; porta algodão; almotolias; e 
outros, conforme ENF.APS-IT-03. 

 Equipe terceirizada de limpeza: Mesas, cadeiras e balança adulto, conforme ENF.APS-
IT-03. 
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5. Conscientização 

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

 Cidadãos atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS; 

 Cidadãos atendidos sem que sejam consideradas as avaliações de risco devido 
questões de biossegurança; 

 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 

 Desconforto no bem estar dos profissionais e cidadãos atendidos no local 

 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 

 

6. Observação 

 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  
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