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1. Objetivos 2. Aplicação 
 
Preparar todos instrumentais e materiais de consumo que necessitam de 
esterilização para proporcionar um atendimento ao paciente isento de risco de 
infecção. 
 

Equipe de Enfermagem e 
Equipe de Saúde Bucal 

 

3. Diretrizes Normativas 
Nº Acao 

(O que) 
Atribuicao 

(Quem) 
Informacao Complementares 

(Como) 
1 Usar EPIs para manuseio 

dos produtos e materiais 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Usar: máscara, óculos, gorro, avental manga 
longa e impermeável e luvas de borracha de cano 
longo. 
Ver o item 4.1 das disposições gerais. 

2 Organizar a  sala para 
início dos procedimentos 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Ver 4.2 das disposições gerais. 

3 Preparar os materiais e/ou 
instrumentais utilizados em 
procedimento 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Após a realização dos procedimentos recolher 
materiais e/ou instrumentais e encaminhar ao 
centro de material e esterilização (CME), em um 
recipiente com tampa e identificado (limpo ou sujo) 
a ser utilizado para armazenamento e transporte. 

4  
Imergir no detergente 
enzimático o material 
contaminado logo após o 
uso.  

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Imersão completa dos artigos no detergente 
enzimático (realizar diluição da solução e deixar 
pelo tempo necessário de acordo com a 
recomendação de cada fabricante e a troca do 
produto diariamente ou se turvidez). Realizar este 
procedimento dentro da sala de curativos ou 
transportar em recipiente fechado identificado e 
próprio para o CME. 

5  
Limpar os instrumentais e/ou 
materiais contaminados 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

                                             
                                           
                                          
                                        
partículas. 

Utilizar para a limpeza sabão neutro hospitalar, 
diluído conforme o fabricante e em recipiente 
identificado, utilizar seringa para objetos com 
lúmen. O tempo de imersão, o prazo para uso e a 
forma de descarte do produto devem estar de 
acordo com cada fabricante. 
Enxaguar em água corrente e se necessário a 
utilização de seringas para objetos com lúmen. 

 
6 Secar os instrumentais e/ou 

materiais 
 

 
Técnico/Auxiliar 
de 

Usar pano seco e limpo (trocar o pano sempre 
que estiver úmido, sujo ou sempre que 
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Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

necessário). E artigos com lúmen utilizar ar 
comprimido. 

7 Realizar inspeção visual nos 
instrumentais e/ou materiais 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Avaliar a presença de sujidades, presença de 
gotículas de água remanescentes e às condições 
de uso, com uso de lupa para auxiliar nesse 
processo. (Informe Técnico ANVISA nº 01/09). 
Em casos que o instrumental e/ou materiais 
estejam inadequados para uso por motivo de 
limpeza, deve-se reiniciar o processo desde o 
item 4. Quanto à presença de gotículas, deve-se 
retornar ao item 6. E se for por condições de 
conservação, deve-se informar à chefia imediata. 

8 Montar Kit e/ou bandejas 
conforme preconizado, na 
sala de preparo  

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Ver IT-APS.IT 06 Montagem de bandejas e 
uso de seladora 

 

9 Encaminhe as bandejas e/ou 
Kit para esterilização em 
autoclave 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Ver  ENF.APS-IT-04 Cuidados com a Autoclave 
Realizar a montagem da carga na autoclave, 
conforme item 5.2 Montagem da carga em 
ENF.APS-IT-04 Cuidados com a Autoclave 

10 Armazenar os materiais 
esterilizados 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

O armário deve ser fechado, limpo, seco, sob 
proteção da luz solar direta e submetido a 
manipulação mínima e não deve ser em área de 
circulação. 
Distribuir bandejas e/ou Kit conforme os setores. 

11 Organizar a sala para 
próximo procedimento 

 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Ver 4.1 das  d ispos ições  gera is  

12 Registrar o que foi realizado 

    

FIM 

Técnico/Auxiliar 
de 
Enfermagem/ 
Auxiliar de 
saúde bucal 

Registrar em ENF.APS-RG-08 

 

4. Disposições Gerais 

 

4.1 EPIs conforme o setor de trabalho 
 

EPI Sala/área  Óculos de 
Proteção  

Máscara  Luvas  Avental 
Impermeável 
Manga longa  

Protetor 
Auricular  

Calçado 
fechado  

Recepção  X  X  De 
procedimento 

X  ___ Impermeável 
Antiderrapante 

Limpeza,  X  X  Borracha, 
cano longo  

X  X  Impermeável 
Antiderrapante 
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Preparo,Acondicionamento 
Inspeção  

___ X  De 
procedimento  

____ Se 
necessário  

X  

Desinfecção Química  X  X  Borracha, 
cano longo  

X  ___ Impermeável 
Antiderrapante 

 

Art. 31 O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar os seguintes 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sala/área, conforme anexo 
desta resolução. 
§ 1º Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de 
autoclaves é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável. 
§ 2º Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e 
óculos. 
§ 3º Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o 
risco inerente à atividade. 
Art. 32 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. 

Fonte: RDC nº 15 de 15 de março de 2012. 
 

4.2 Organização da Sala de Esterilização 

 Realizar previamente uma limpeza com água e sabão líquido no inicio e final de cada período. 

 Realizar assepsia da bancada com álcool 70% e pano limpo no início e final de cada período. 

 Organizar e separar os materiais do kit no local adequado. 

 Realizar check list. 

 

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 15 de 15 de março de 2012; 
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 

 

5. Conscientização 

 

O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 
 Aumento no risco de infecções 
 Risco de vida ao paciente devido a possíveis reações adversas relacionadas às soluções utilizadas 
 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS. 

 
6. 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

