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Responsáveis 
Preparado por: 
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Vigilância Sanitária 

Aprovado por: 
Comitê da Qualidade 

 

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. 
 

 
 
Equipe de 
enfermagem 

 
3. Diretrizes Normativas 

 
Nº 

Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

 
 

1 

Realizar limpeza concorrente 
da sala de curativo, no início 
do dia 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Utilizar  álcool  nas  superfícies e mobiliários, conforme 
item 5.1 e  ENF.APS-IT-03 (itens 1;2;3) 

 
2 

Substituir  as  soluções  das 
almotolias semanalmente 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar   limpeza  das 
almotolias, conforme processamento de almotolias,  
em ENF.APS-IT-03. 

 
 

3 

Verificar a data de validade, 
bem como a integridade e 
vedação dos materiais 
esterilizados. 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar a conferência da validade sempre que for 
armazenar novos materiais esterilizados ao estoque, 
identificando os que necessitam passar  por  novo 
processo de esterilização. Priorizar o uso dos que 
possuem data de vencimento mais próxima. Ver 
ENF.APS-IT-04 

 
4 

Verificar as condições do local 
de armazenamento  

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Verificar presença de umidade, exposição solar, 
temperatura ambiente e disposição dos materiais nas 
prateleiras. 

 
 

5 

Realizar      reposição      de 
materiais necessários  

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar diariamente reposição dos materiais de 
consumo, conferência e funcionalidade dos materiais 
permanentes e equipamentos. 

 
 

6 

Fazer conferência de 
medicamentos da sala de 
curativo antes de iniciar o 
atendimento, bem como 
atentar-se para o prazo de 
validade dos mesmos 
periodicamente. 

 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Ver  ENF.APS-RG -07.Atentar-se para realizar o 
controle da data de validade dos insumos, verificar 
POP da Divisão de Farmácia vigente. 
 

 
 

7 

Fazer check list de materiais 

 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar levantamento e cada item da sala, conforme 

ENF.APS-RG -07 e de acordo com a cada troca da 

escala ou rotina da unidade.  

8 

Realizar rotina de troca de 
curativo 

 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 
e Enfermeiro 

Ver ENF.APS-IT-09 Higienização Simples das 
Mãos. 
Seguir    prescrição    médica    e/ou    do enfermeiro, 
conforme disposições gerais 
5.3. 

9 

Registrar       procedimentos 
realizados na salas  

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Registrar em  E N F . A P S - RG-06  Registro da Sala 
de Curativo e no(s) sistema(s) de informação(ões) 
vigente(s). 

10 

Realizar lavagem do material 
utilizado após cada 
procedimento. 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar imersão completa do material no detergente 
enzimático posteriormente ao uso e seguir o fluxo, 
conforme ENF-APS-POP-08 FLUXO DA SALA DE 
ESTERILIZAÇÃO. 

file://10.8.3.249/Arquivos/SGC/COLEGIADOS/REVISÕES%20DE%20POPs%20e%20ITs/ENF.APS-RG%20-07
file://10.8.3.249/Arquivos/SGC/COLEGIADOS/REVISÕES%20DE%20POPs%20e%20ITs/ENF.APS-RG%20-07
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11 

Desprezar o resíduo do 
curativo em recipiente 
adequado. 

 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 
e Enfermeiro 

Seguir orientações do Gerenciamento de Resíduos da 
Unidade. Conforme ENF.APS-IT-03. 

12 

Após     a     realização    de 
curativos contaminados 
providencie limpeza 
concorrente e 
descontaminação da sala ou 
limpeza terminal. 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

 

Organizar a realização de curativos por agenda, 
deixando os infectados no último horário 
preferencialmente; 
Observar disposto ENF.APS-IT-03, bem como solicitar   
a   limpeza   ao    serviço   de higienização da 
unidade. 
 

13 

Manter   sala   de   curativo 
organizada      após      cada 
procedimento 

 



Fi
m 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Realizar  a  limpeza  de  superfícies  e  a 
reposição  de  materiais  utilizados  nos 
procedimentos. 

 

4. Disposições gerais 
 

4.1 Técnica de Curativos  
 Colocar somente o material necessário a ser utilizado para realização do curativo ( solução 

fisiológica, gaze, esparadrapo, fita adesiva, conjunto com 3 pinças, cobertura previamente escolhida, 
luvas de procedimento, bisturi descartável, recipiente para descarte de material pérfuro-cortante, 
recipiente para material contaminado, cesto de lixo); 

 Explicar ao usuário o que será realizado; 

 Lavar as mãos; 

 Calçar as luvas de procedimentos; 

 Remover o curativo existente;  

 Se as gazes estiverem aderidas na ferida, umedecê-las antes de retirá-las;  

 Não falar e não tossir sobre a ferida e ao manusear material estéril; 

 Lavar as mãos e calçar novas luvas de procedimentos; 

 Proceder à limpeza com S.F 0,9%, sobre a lesão; 
 Não provocar atrito desnecessário;  
 Remover todo tecido desvitalizado (necrose, fibrina ou queratose), este procedimento deve ser 

realizado pelo enfermeiro conforme Resolução COFEN n. 501/2015; 
 Aplicar novamente o jato de S.F. a 0,9%; 
 Secar toda a pele ao redor da lesão com gazes esterilizadas; 
 Aplicar cobertura indicada; 
 Ao terminar o curativo: retirar as luvas, lavar as mãos, digitar procedimento no Sistema de 

Informação e descrever o aspecto da lesão ( tipo de secreção, quantidade, característica do tecido e 
tamanho) 

 As soluções anti-sépticas degermantes são contra-indicadas em lesões abertas, pois os 
tensoativos afetam  a  permeabilidade  das  membranas  celulares,  produzem  hemólise  e  são  
absorvidos  pelas proteínas, interferindo prejudicialmente no processo cicatricial, interrompendo a 
síntese do colágeno. 

 Sobre retirada de pontos: somente é permitido realizar com prescrição médica, conforme 
Parecer da Câmara Técnica de Assistência do Coren/MS n° 28/2016.  

 Entretanto, mesmo com prescrição médica para retirada de pontos cirúrgicos, o enfermeiro 
deve avaliar a incisão quanto à visualização de sinais flogísticos, para posterior conduta. 

 

5. Observação: Realizar limpeza terminal na sala após realizar curativo contaminado, 
juntamente com a equipe de limpeza, conforme ENF.APS-IT-03.  

 

6. Conscientização 
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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. 
 
7. Observação 

 

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

mailto:colegiadoaps@gmail.com

