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1. Objetivos 2. Aplicação 

  
Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando 
equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de 
microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. 
 

Equipe de Enfermagem e  
Equipe de Saúde Bucal. 

 
 

3. Diretrizes Normativas 

 
Nº 

Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 

Preparar o   ambiente 
para as atividades, mantendo 
a ordem e conservando os 
equipamentos e instalações 

 

Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem / 
Auxiliar de Saúde Bucal 
(ASB) 

 
Limpeza  e   organização    do    ambiente 
conforme disposições gerais item 5. 

2 

Realizar a limpeza     de     
mesas, bancadas,  prateleiras 
e escaninhos 

 
Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem 

 
Conforme orientações do item 5.1 e 5.2 

3 

Realizar diariamente limpeza 
de telefones e computadores 
das salas de atendimento; 

 
Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem 

Na presença de sujidade, limpar com pano 
úmido em  água limpa  e  secar.  Friccionar com 
álcool a 70%. 

4 
Lavar pias das salas de 
atendimento 

 
Equipe terceirizada da 
limpeza 

Na presença de sujidade, lavar com  água e  
sabão e secar.   

4 

Organizar   a   área   de 
Centro de Material 
Esterilizado 

 

Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem / ASB 

Manter   organizado.   Lavar   no   final   do 
expediente e sempre que necessário a cuba e 
bancada com água e sabão, mantendo sempre 
limpo e seco. 

5 
Proceder a limpeza quinzenal  
de Geladeiras. 

 
Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem 

 
Seguir orientações item 5.3. 

6 

Realizar a manutenção da 
unidade do usuário  

Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem 

Considerar   unidade   do   usuário:  maca, 
mesa, suporte  de  soro,  escada,  biombos, 
braçadeira. Conforme orientação 5.4. 

7 

Realizar a limpeza     de     
artigos conforme  sua 
classificação. 

 
Fim 

Auxiliar e ou Técnico 
em Enfermagem / ASB 

Conforme orientação de cada classificação no 
item 5.5. 

 
 
4. Disposições Gerais 
 
4.1 Limpeza concorrente  

                                                                    , objetivando a manutenç   
do asseio, o abastecimento e a reposiç                                  , a colet              de 
acordo com a sua classificaç                                                . Deve-se iniciar pelo 
setor de menor risco de vinculaç                                                             
ambiente e reposiç               ; e limp                  . 
Fonte: ANVISA, Agência Nacional de Vigilâ              . Segurança do Paciente em Serviç      
     : Limpeza e Desinfecç           f     . Editora ANVISA, 1a ediç            2010.  
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4.2 Limpeza terminal 

-                        a limpeza mais completa junto com a equipe de higienização. Deve ser 
programada devido o fluxo do ambiente.  

-                                                                                                     
              , bancadas, janelas, vidros, p                  .  

- Periodicidade:  
Semanalmente nas salas de curativo, laboratório e medicação. 
Quinzenalmente nos demais setores. 
Após cada curativo infectado.  Sugere-se organizar a realização de curativos por agenda, deixando os 
infectados no último horário, conforme ENF-APS-POP-06; 
Ou conforme necessidade do ambiente. 
 
 
4.3 Mesas e bancadas; 
- Promover a retirada de objetos, papéis e pastas; 
- Realizar a limpeza com água e sabão líquido e direcionamento da limpeza do limpo para o 
contaminado, do lugar mais alto para o mais baixo e da parte mais distante para a m           ; 
- Enxaguar e secar; 
- Friccionar com álcool a 70%; 
- Limpeza deve ser realizada diariamente ou quando houver sujidade visível. 
 
4.4 Demais mobiliários 
- Promover a retirada de objetos, papéis e pastas; 
- Realizar a limpeza com água e sabão ou deterge                                                 
                                                                                              ; 
- Enxaguar e secar; 
- Friccionar com álcool a 70%; 
- Limpeza deve ser realizada semanalmente ou quando houver sujidade visível. 
 
4.5 Limpeza de Geladeiras (material de laboratório) 
- Realizar a limpeza das partes interna e externa com água e sabão ou detergente; 
- Secar bem com pano limpo; 
- Deve ser realizada quinzenalmente, ou quando houver sujidade visível. 
- Quanto à geladeira da Sala de Vacina, verificar item 5.3 Limpeza do refrigerador, ENF-APS-POP-
07 Organização e funcionamento da sala de vacina. 
 
4.6 Manutenção da Unidade do Usuário 
- Realizar a limpeza com água e sabão                                                     
                                                                                              ; 
- Friccionar com álcool a 70%, após alta de cada usuário; 
- Troca de lençóis da maca após atendimento ao paciente; 
- Limpeza inclui os mobiliários. 
 
4.7 Processamento de almotolias  
- Esvaziar as almotolias; 
- Desenroscar a ponteira; 
- Lavar com solução 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. 
 

../../../22.06.17/ENF-APS-POP-06
mailto:ENF-APS-POP-07%20Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20funcionamento%20da%20sala%20de%20vacina
mailto:ENF-APS-POP-07%20Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20funcionamento%20da%20sala%20de%20vacina
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4.8 Classificação de artigos e métodos de limpeza e desinfecção 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO ITENS PROCESSAMENTO 

ARTIGOS CRÍTICOS 

São artigos que entram em 
contato com tecidos 
subepiteliais, sistema 
vascular,  ou  qualquer outro 
tecido estéril, com dispositivos 
conectados a eles e devem 
estar livres de qualquer 
microrganismo, incluindo os 
esporos bacterianos 

 
Instrumentais cirúrgicos, 
Pinças, 
Cabos de bisturi, 
Espéculos otológicos 
metálicos, 
Borracha para aspiração 

Esterilização em 
 
Autoclave 

ARTIGOS SEMI- 
CRÍTICOS 

São artigos que entram em 
 
Contato com membranas 
mucosas  integras  ou  pele 
não intacta. 

- artigos plásticos e 
borrachas como: aparelho 
de inaloterapia e 
oxigenoterapia, 
-cânula de guedel 
- banheiras, 
- Máscara de ambu 
- Umidificadores de 
oxigênio, 

Desinfecção de alto nível: 
compostos clorados 
(Hipoclorito de Sódio 1%) 

ARTIGOS NÃO 
CRÍTICOS 

São artigos que entram em 
contato  com   pele  íntegra, 
mas não com mucosas. 

- estetoscópios, 
- termômetros, 
- esfigmomanômetros, 
- mesas, 
- focos, 
- espéculos otoscópicos 
- Almotolias 
- Porta algodão, 
- Bandejas. 

 
Desinfecção de baixo nível 
(Álcool 70%) ou apenas 
limpeza mecânica com água e 
sabão líquido. 

MOBILIÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS 

Consiste em retirar a poeira, 
lavar e retirar manchas, 
diariamente. 

- Armários e gavetas 
- Balança pediátrica 
- Macas 
- Balcão, 

Desinfecção de baixo nível 
(Álcool 70%) ou apenas 
limpeza mecânica com água e 
sabão líquido. 

 

Para a equipe de higienização: compete a r                                                           
                               , diariamente, dos seguintes mobiliários e equipamentos: pias, 
computadores, mesas, cadeiras e balança adulto. E na frequência quinzenal: paredes, janelas e 
ventiladores. 
 

5.9 Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Unidade 

- Descartar os resíduos em recipientes adequados conforme suas classificações; 
- Classificação dos resíduos: 
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 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, feto morto 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 (Coletor  para  materiais perfuro cortantes),  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 desoro 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 endovenosos (escalpe, abocath, intracath). Acondicionamento: Caixa com 
fundo falso e paredes duplas (Coletor para materiais perfuro cortantes), com Simbologia de Infectante 
(3lt, 7lt, 13lt e 20lt). Conforme RDC 306 da ANVISA. 

 
Referências   
Lei Complementar nº 148 de 23 de dezembro de 2009; 
Lei Complementar nº 149 de 23 de dezembro de 2009; 
RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002;  
RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011; 
RDC nº 42 de 25 de outubro de 2010; 
Informe técnico nº 01/09 - princípios básicos para limpeza de instrumental cirúrgico em serviços de saúde. 
Disponível em: 
 http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/alertas/2009/informe_tecnico_1.pdf 
 
 
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 

 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado 

 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde.  
 
7. Observação 
 

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

 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/alertas/2009/informe_tecnico_1.pdf
mailto:colegiadoaps@gmail.com

