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1. Objetivos 2. Aplicação 
 
Manter os consultórios médicos e de enfermagem organizados a 
fim de proporcionar segurança ao profissional e qualidade no atendimento dos 
usuários do SUS. 
 

Equipe de 
enfermagem 

 

3. Diretrizes Normativas 

Nº 
Acao 

(O Que) 
 Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(Como). 

 
1 

Organização e reposição 
materiais de consumos e 
equipamentos 

 
Equipe de 

enfermagem 

No  início  das  atividades,  verificar  a presença e 
funcionabilidade dos materiais e equipamentos, de 
acordo com a especificidade da sala: 

 Lençol; 

 Escada; 

 Maca; 

 Almotolias  (Álcool;  Gel   condutor;   PVPI 
tópico, Vaselina) 

 Abaixador de língua; 

 Algodão e gaze; 

 Caixa de luva de procedimento; 

 Impressos diversos; 

 Carbono. 
Obs: Observar rotineiramente os prazos de validade 
de produtos. 
 Ver itens 4.1 e 4.2 abaixo 

2 

Solicitar reposição de 
materiais para equipe 
terceirizada da limpeza, 
se necessário 

 
Equipe de 

enfermagem 

 
Papel Toalha descartável; 
Sabão liquido (almotolia ou dispenser); 
 

3 
Limpeza das superfícies e 
artigos 

 
Equipe de 

enfermagem 
Conforme  ENF.APS-IT-03 

4 

Reposição de materiais 

 
FIM 

Equipe de 
enfermagem 

Nos  horários  de  menor  fluxo  de  atendimento e 
sempre que necessário observar  se  há  
necessidade  de  reposição  de 
materiais e organização dos consultórios para 
continuidade dos atendimentos. 
Solicitar que a equipe de limpeza realize a 
reposição de papel toalha descartável, sabão 
líquido, retirada do lixo e limpeza do chão. 

 

4. Disposições Gerais 
4.1 Nas Unidades Básicas de Saúde atentar-se para especificidade das salas: 

Pediatria:  balança  pediátrica,  régua  antropométrica,  estetoscópio  infantil,  otoscópio  com  
espéculos pequenos, fita métrica, luva de procedimento (P,M,G), termômetro, formulário de 
acompanhamento SISVAN web e outros impressos que se fizerem necessários. 

 
Ginecologia: espéculo vaginal (P,M,G) ou Kit de coleta de preventivo, sonnar, pinard, fita métrica, 
foco, mocho, maca ginecológica, fixador, lâminas, tubetes, luva para toque vaginal, luva de 
procedimento  
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(P,M,G), luva estéril (P,M,G), Pinças diversas, formulário de requisição de exame citopatológico, 
histopatológico, requisição de mamografia, solicitação de DIU, impressos do planejamento familiar, 
cartão da mulher e agenda da gestante, disco gestacional, e outros impressos que se fizerem 
necessários. 

 

Consultório de Enfermagem: balança pediátrica, balança adulto, régua antropométrica, estetoscópio 
infantil e adulto, luva de procedimento (P,M,G), estesiômetro, fita métrica, termômetro, pastas 
dos programas contendo todos os impressos. 

 

Consultório  médico:  estetoscópio infantil  e  adulto,  otoscópio  com  espéculos  de  todos  os  
tamanhos, luva de procedimento (P,M,G), estesiômetro, fita métrica, termômetro, pastas dos 
programas contendo todos impressos. 

 

Nas Unidades Básica de Saúde da Família 
Consultório de Enfermagem: balança pediátrica, balança adulto, régua antropométrica, estetoscópio 
infantil e adulto, luva de procedimento (P,M,G), estesiômetro, fita métrica, termômetro, pastas 
dos programas contendo todos 
impressos. 

 

Consultório de Ginecologia: espéculo vaginal (P,M,G) ou Kit de coleta de preventivo, foco, mocho, 
maca ginecológica, fixador, lâminas, tubetes, luva de procedimento (P,M,G), luva estéril 
(P,M,G), Pinças diversas, formulário de requisição de exame citopatológico, histopatológico, 
requisição de mamografia, solicitação de DIU, impressos do planejamento familiar, cartão da mulher 
e agenda da gestante, disco gestacional, e outros impressos que se fizerem necessários. 

 

Consultório médico: luva para toque vaginal, sonnar, pinard, estetoscópio infantil e adulto, otoscópio 
com espéculos de todos os tamanhos, luva de procedimento (P,M,G),  estesiômetro, fita métrica, 
termômetro, disco gestacional, pastas dos programas contendo todos impressos. 

 

4.2 Reposição de Almotolias 
As almotolias devem ser preenchidas com volume de acordo com rotina da unidade. Realizar troca 
semanalmente com data e assinatura legível do profissional responsável. Realizar limpeza das 
almotolias, conforme processamento de almotolias, item 5.2 das disposições gerais em ENF.APS-IT-
03. 
 

Referências   

 Lei Complementar nº 148 de 23 de dezembro de 2009; 

 Lei Complementar nº 149 de 23 de dezembro de 2009;  

 Manual de serviços odontológicos – Prevenção e Controle de Riscos, ANVISA, 2006. 

 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 

 

 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/alertas/2009/informe_tecnico_1.pdf
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 5. Conscientização 

 

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

 Equipe de saúde sem recursos adequados para o atendimento; 
 Riscos de contaminação de pessoas; 
 Atendimento insatisfatório dos pacientes. 

 

6. Observação 

 

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

 

mailto:colegiadoaps@gmail.com

