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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP – 001
Volume I
ORIENTAÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE PESSOAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
EXECUTANTE: Todos os profissionais da Equipe de Saúde
OBJETIVO: Garantir a higienização pessoal, o bem-estar do profissional, evitando a transmissão de
infecções.
ORIENTAÇÕES:
HIGIENE PESSOAL:
Deve o profissional de saúde manter a higiene corporal, que está diretamente ligada a
aparência pessoal.
CUIDADOS COM O CORPO:
Através da execução do serviço de assepsia entra-se em contato com microrganismos que
ficam aderidos à pele, unhas e cabelos. Somente o banho poderá eliminar o suor,
sujidades e os microrganismos e tornar a aparência agradável.
CUIDADOS COM OS CABELOS:
Os cabelos devem estar limpos e, presos, se compridos. A touca, que consta do uniforme,
deverá cobrir todo o cabelo pois seu objetivo é a proteção dos cabelos.
CUIDADO COM AS UNHAS:
As unhas devem estar sempre aparadas para evitar que a sujidade fique depositada entre
as unhas e a pele dos dedos; Deve-se dar preferência ao uso de esmaltes transparentes
para visualizar a sujidade e poder eliminá-la. Deve-se evitar a retirada de cutículas para se
manter a pele íntegra.
CUIDADOS COM O UNIFORME:
Todo trabalho requer esforço físico, o suor é inevitável, portanto, o uniforme deverá ser
trocado todos os dias e todas as vezes que se fizer necessário.
Deve-se observar no uniforme a limpeza com ausência de manchas, odor e descostura. A
roupa de trabalho deverá ser lavada separadamente da roupa doméstica.
CUIDADOS COM OS SAPATOS:
Devem ser fechados e impermeáveis, para proteger os pés.
Devem ser lavados e colocados para secar na posição vertical, ao término do serviço, com
isso evita-se os odores e frieiras.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
NÚMERO

DATA DA VALIDAÇÃO DATA DA REVISÃO

POP

- 002
Volume I
PRECAUÇÃO PADRÃO
EXECUTANTE: Todos os profissionais da Equipe de Saúde
OBJETIVO: Garantir o cumprimento das práticas assépticas, evitando a transmissão de infecções
MATERIAIS: Luvas, Máscaras, Óculos protetores e capote.
ORIENTAÇÕES
USO DE LUVAS
Utilizar sempre que for antecipado o contato com sangue e líquidos corporais, secreções e
excreções, membranas mucosas, pele lesada, artigos ou superfícies sujas com material
biológico;
Usar luvas devidamente ajustadas;
Trocar as luvas entre procedimentos no mesmo paciente se houver contato com material
infectado;
Desprezar as luvas imediatamente após uso.
USO DE AVENTAL:
Utilizar como barreira física, quando existir possibilidade de contaminar as roupas ou a pele
de profissional da saúde com material biológico;
Utilizar avental de manga longa e sempre fechado;
Desprezar o avental de proteção de contato imediatamente após uso.

USO DE MÁSCARA:
É uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a boca
Objetivo de proteger o trabalhador de saúde de infecções por inalação de gotículas
transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que
possam atingir suas vias respiratórias.
USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO:
Deve ser usado durante a realização de procedimentos no paciente ou manuseio de artigos ou
materiais contaminados sempre que houver a possibilidade da ocorrência de respingos
de material biológico sobre as mucosas do olho;
Após o uso, lavar os óculos com água e sabão e fazer a desinfecção com álcool etílico 70%.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
NÚMERO

DATA DA VALIDAÇÃO DATA DA REVISÃO

POP

- 003
Volume I
TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS
EXECUTANTE: Todos os profissionais da Equipe de Saúde.
OBJETIVO: Garantir a higienização das mãos, evitando a transmissão de infecções.
MATERIAIS: Água e sabão, Preparação Alcoólica ou Antisséptico.
ORIENTAÇÕES:
USO DE ÁGUA E SABÃO:
Indicação
Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos
corporais.
Ao iniciar o turno de
trabalho. Após ir ao banheiro.
Antes e após as refeições.
Antes do preparo de alimentos.
Antes do preparo e manipulação de medicamentos.
Nas situações descritas a seguir para preparação alcoólica.
USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
Indicação
Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas não estiverem visivelmente
sujas, em todas as situações descritas a
seguir: Antes de contato com o paciente
Após contato com o paciente
Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos.
Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo
cirúrgico.
Após risco de exposição a fluidos corporais.
Ao mudar de um sitio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado do
paciente.
Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao
paciente. Antes e após remoção de luvas.
USO DE ANTISSÉPTICO
Indicação
Higienização antisséptica das
mãos Degermação da pele.
TÉCNICAS
Higienização simples das mãos
Higienização antisséptica das mãos
Fricção de antisséptico nas mãos com preparação alcoólica
IMPORTANTE:
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Antes de iniciar qualquer uma dessas técnicas, é necessário retirar joias (anéis, pulseiras,
relógio), pois sob tais objetos podem acumular-se microrganismos.
No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel- toalha.
O uso coletivo de toalhas de tecido é contra-indicado, pois estas permanecem úmidas,
favorecendo a proliferação bacteriana.
Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na higienização das mãos, a fim de
prevenir o ressecamento da pele.
FRICÇÃO DE ANTI-SÉPTICO NAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
Finalidade: Reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de sujidades). A utilização de
gel alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina pode substituir a
higienização com água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.
PASSO A PASSO
Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies
das mãos
Friccionar as palmas das mãos entre si.
Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos
e vice-versa.
Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.
Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos
e vice-versa.
Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se
movimento circular e vice-versa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda,
fazendo um movimento circular e vice-versa.
Friccionar os punhos com movimentos circulares.
Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.
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ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP – 004
Volume I

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)
EXECUTANTE: Todos os profissionais da Equipe de Saúde
OBJETIVO: Proporcionar a segurança dos profissionais da saúde.
MATERIAIS: Aventais Impermeáveis, Botas de PVC, Gorros ou Tocas, Luvas de Segurança,
Máscara de proteção, óculos de proteção, Sapatos de Segurança.
ORIENTAÇÕES:
o Não utilizar anéis, pulseiras, relógios e outros adornos.
o Manter cabelos limpos, quando compridos, mantê-los
preso. o Manter barba e bigode aparados.
o Manter as unhas aparadas e limpas.
o Os uniformes devem ser mantidos limpos e em bom estado de conservação.
o Higienizar as mãos ao iniciar as atividades, antes e após o uso de luvas e após o
término das atividades.
o Realizar as atividades utilizando uniforme, luvas de segurança, calçado fechado
impermeável ou bota. Avental, gorro, óculos e máscara de proteção.
o As luvas de segurança, panos, baldes e outros materiais utilizados para limpeza de
pisos e sanitários não deverão ser utilizados para limpeza das demais superfícies. o
Não tocar em superfícies como maçanetas, bancadas, torneiras, interruptores,
telefones, dentre outros com as mãos enluvadas.
o Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e EPI passível de
reutilização (luvas de segurança, óculos, etc.) devem ser higienizados e guardados
em local apropriado, ao término das atividades.
o O local para higienização e guarda dos materiais e EPI utilizados na limpeza deverá
ser exclusivo para tal finalidade e possuir tanque com ponto de água corrente,
suportes abastecidos com sabonete líquido e papel toalha, lixeira com tampa,
pedal e saco plástico, suportes para secar os panos, prateleiras de material
impermeável e lavável para armazenar os produtos de limpeza.
AVENTAIS IMPERMEÁVEIS: Utilizados nas tarefas em que exista risco de umidade e
respingo de líquidos diversos no corpo.


Limpeza e conservação:



o Lavar com água e detergente neutro.
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o Enxaguar e secar cuidadosamente.
o Friccionar as superfícies externa e interna do avental com álcool 70
%. o Esperar secar e repetir três vezes a aplicação.
BOTAS DE PVC: Utilizadas para proteção dos pés e pernas durante as atividades de
limpeza e desinfecção onde há contato com umidade excessiva e produtos químicos. São
de uso individual, sendo aconselhável utilizar com os pés limpos e meias de algodão.
Devem ser de cano médio com solado reforçado antiderrapante.


Limpeza e conservação:



o Lavar com água e
detergente. o Enxaguar.
o Colocar para secar em local ventilado.
GORROS OU TOCAS: Devem ser descartáveis, de uso individual, para proteção dos cabelos
nas atividades onde há possibilidade de respingo de líquidos diversos, proteção contra
contaminação em procedimentos e para limpeza de áreas acima do nível da cabeça, onde
há possibilidade de projeção de poeira (teto, parede, janela, etc.). A touca deverá cobrir
todo cabelo.
LUVAS DE SEGURANÇA: Utilizadas para proteção das mãos e antebraços durante as
atividades de limpeza e desinfecção. Devem ser de látex natural, com forro, superfície
antiderrapante e de cano longo. São de uso individual.


Limpeza e conservação:



o Lavar com água e detergente a parte externa das luvas, antes de serem
retiradas.
o Enxaguar as mãos enluvadas com água corrente e secar com compressa ou
pano de limpeza.
o Retirar as luvas pelo avesso e limpar com compressa ou pano umedecido em
água e detergente. Remover o detergente com pano úmido e secar as luvas.
o Calçar luvas de procedimentos e imergir as luvas em Hipoclorito de Sódio 1%
por 30 minutos.
o Enxaguar abundantemente em água corrente e secar com compressa ou
pano de limpeza.
o Acondicionar em saco plástico ou recipiente fechado.
MÁSCARA DE PROTEÇÃO: Utilizadas nas tarefas onde há possibilidade de respingo de
líquidos diversos na boca e no nariz e para limpeza de áreas acima do nível da cabeça,
onde há possibilidade de projeção de poeira (teto, parede, janela, etc.). São descartáveis e
de uso individual. As máscaras devem ser retangulares, com três camadas de falso tecido,
peça flexível para ajuste sobre o nariz e tiras para fixação à cabeça.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Utilizados nas tarefas onde há possibilidade de respingo de
líquidos diversos no rosto e para limpeza de áreas acima do nível da cabeça, onde há
possibilidade de projeção de poeira (teto, parede, janela, etc.). Os óculos devem ser
confeccionados com armação e visor em policarbonato, proteção lateral, lente
transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento.
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Limpeza e conservação:
o Lavar com água e detergente
neutro. o Enxaguar abundantemente.
o Secar bem com compressa ou pano de limpeza.
o Desinfetar por meio de imersão em Hipoclorito de Sódio 1% por 30 minutos.
o Enxaguar abundantemente em água corrente.
o Secar com compressa ou pano
o Acondicionar em saco plástico ou recipiente fechado.

SAPATO DE SEGURANÇA: Utilizados no uso diário, nas atividades onde não há contato
com umidade. Devem ser totalmente fechados e com sola antiderrapante. São de uso
individual, sendo aconselhável utilizar com os pés limpos e meias de algodão. Limpeza
conforme orientação do fabricante.
ATENÇÃO: Substituir o EPI quando estiverem em mau estado de conservação e higienizar
conforme rotina da unidade.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 005
Volume I

DESCONTAMINAÇÃO DE ARTIGOS
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros,
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, Dentista, Médico.
OBJETIVO: Destruir microrganismos patogênicos.
MATERIAIS: Material de proteção individual, escova, água, papel toalha, recipiente com
tampa
ORIENTAÇÕES
o Os procedimentos só devem ser feitos por profissionais devidamente capacitados
e em local apropriado (expurgo);
o Sempre utilizar sapatos fechados, para prevenir a contaminação por respingos; o
Quanto ao manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com
equipamentos de proteção
o As pinças devem estar abertas em sua imersão na solução;
o Desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza;
o Agrupar os materiais por tipo de artigo,
o Imergir ou embeber em solução pelo tempo determinado, segundo o produto de
limpeza utilizado (ex. detergente enzimático: em torno de 5 minutos),
o Atentar para o preenchimento de todos os lumens e orifícios do material.
o Limpar com escovas apropriadas,
o Enxaguar em água potável,
o Repetir o enxágue em água potável.
o Observar o preenchimento dos lumes dos artigos com a solução de limpeza bem
como no momento do enxágue.
o Inspecionar rigorosamente a qualidade da limpeza.
o Ao utilizar mesas na execução dessa tarefa, recomendamos que a mesma seja
previamente limpa e desinfetada com álcool 70% em três fricções em sentido
único e que a mesa seja forrada com um campo de cor clara para observar melhor
a presença de qualquer sujidade.
o Secar os materiais com tecido absorvente limpo, atentando para o resultado da
limpeza, principalmente nas ranhuras das pinças;
o Armazenar o material em local fechado ou encaminhá-lo para desinfecção ou
esterilização.
ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 006
Volume I

DESINFECÇÃO DE MATERIAIS
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros,
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, Dentista, Médico.
OBJETIVO: Destruir microrganismos em estado vegetativo, utilizando método químico ou
físico.
PRODUTOS: Álcool, Compostos Fenólicos, Compostos liberadores de Cloro Ativo –
inorgânicos e orgânicos, Compostos quaternários de Amônia, Monopersulfato de Potássio,
Oxidantes – Ácido peracético.
TIPOS: Desinfecção química e desinfecção física.
DESINFECÇÃO QUÍMICA:
o Utilizar produtos adequados;
o Manter no local as especificações dos produtos químicos e o método de socorro
imediato em caso de acidente (ex: lavar sim ou não, com água ou solução salina
etc.
o A desinfecção química também tem como pré-requisito à limpeza adequada do
material bem como a secagem minuciosa do mesmo, o preenchimento de todos os
lumes e reentrâncias e o respeito ao tempo de exposição;
o Registrar o processo de desinfecção (data de realização da desinfecção, hora ou
turno, tipo de solução utilizada, laudo de avaliação da solução utilizada, validade e
assinatura do responsável).
DESINFECÇÃO FÍSICA (Termo desinfecção):
o Utilizar técnica asséptica para retirada do material da termo desinfectadora (luvas,
touca e máscara);
o Avaliar a limpeza de forma visual com auxílio de lupa;
o Secar o material e acondicionar em saco plástico, proceder a selagem térmica em
seguida;
o Registrar o processo de termo desinfecção (data de realização da desinfecção,
hora ou turno, tipo de processo, validade e assinatura do responsável).
PRODUTOS
Sabões e detergentes
o O sabão é um produto para lavagem e limpeza doméstica, formulado à base de
sais alcalinos de ácidos graxos associados ou não a outros tenso ativos. É o
produto da reação natural por saponificação de um álcali (hidróxido de sódio ou
potássio) e uma gordura vegetal ou animal.
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o O detergente é um produto destinado à limpeza de superfícies e tecidos através
da diminuição da tensão superficial. Os detergentes possuem efetivo poder de
limpeza, principalmente pela presença do surfactante na sua composição. O
surfactante modifica as propriedades da água, diminuindo a tensão superficial
facilitando a sua penetração nas superfícies, dispersando e emulsificando a
sujidade. O detergente tem a função de remover tanto sujeiras hidrossolúveis
quanto aquelas não solúveis em água.
Álcool
o Os álcoois etílicos e o isopropílico são os principais desinfetantes utilizados em
serviços de saúde, podendo ser aplicado em superfícies ou artigos por meio
de fricção.
o Características: bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida. Não é
esporicida. Fácil aplicação e ação imediata.
o Indicação: mobiliário em geral.
o Mecanismo de ação: desnaturação das proteínas que compõem a parede celular
dos microrganismos.
o Concentração de uso: 60% a 90% em solução de água volume/volume.
Compostos fenólicos
o Os compostos fenólicos sintéticos compreendem o hidroxidifenileter,
triclorodifenileter, cresóis, fenilfenol e outros. Estão em desuso, devido à
toxicidade.
o Características: bactericida, virucida, micobactericida e fungicida. Não é esporicida.
Apresenta ação residual. Pode ser associado a detergentes.
o Indicação: superfícies fixas e mobiliárias em geral.
o Mecanismo de ação: agem rompendo a parede das células e precipitando as
proteínas celulares. Em baixas concentrações inativam as enzimas, interferindo
no metabolismo da parede celular.
o Concentração de uso: usar conforme recomendação do fabricante.
Compostos liberadores de cloro ativo
INORGÂNICOS
o Os compostos mais utilizados são hipocloritos de sódio, cálcio e de lítio. o
Características: bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida e esporicida,
dependendo da concentração de uso. Apresentação líquida ou pó; amplo espectro;
ação rápida e baixo custo.
o Indicação: desinfecção de superfícies fixas.
o Mecanismo de ação: o exato mecanismo de ação ainda não está completamente
elucidado.
o Concentração de uso: desinfecção 0,02% a 1,0%.
ORGÂNICOS
o Os ácidos dicloroisocianúrico (DCCA) e tricloroisocianúrico (TCCA) são exemplos
de compostos desse grupo.
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o Características: bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida e esporicida,
dependendo da concentração de uso. Apresentação em pó. Mais estável que o
cloro inorgânico.
o Indicação: descontaminação de superfícies.
o Concentração de uso: 1,9% a 6,0%, com tempo de ação conforme
comprovado pelo fabricante.

Compostos quaternários de amônio
o Alguns dos compostos mais utilizados são os cloretos de alquildimetilbenzilamônio
e cloretos de dialquildimetiamônio.
o Características: bactericida, virucida (somente contra vírus lipofílicos ou
envelopados) e fungicida. Não apresenta ação tuberculicida e virucida. É
pouco corrosivo e tem baixa toxicidade.
o Indicação: superfícies fixas, incluindo ambiente de nutrição e neonatologia (sem
a presença dos neonatos).
o Mecanismo de ação: inativação de enzimas produtoras de energia, desnaturação
de proteínas e quebra da membrana celular.
o Concentração: De acordo com o fabricante.
Monopersulfato de potássio
o Características: amplo espectro. É ativo na presença de matéria orgânica;
não corrosivo para metais.
o Indicação: desinfetante de superfícies.
o Desvantagens: reduz a contagem micobacteriana em 2 a 3 log, somente após 50
minutos de exposição em concentração de 3%.
o Concentração: 1%. A cor do produto diminui à medida que diminui a concentração
TÉCNICA
Meio físico
Água em ebulição (desinfecção de alto nível)
o Tempo: 30 minutos;
o Artigos termo resistentes;
o Ferver a água durante 10 minutos sem a presença do
artigo; o Imergir o artigo quando a água estiver em ebulição;
o Usar pinças desinfetadas para retirar os artigos;
o Usar luvas de amianto de cano longo.
Meio químico
o Imergir o artigo em solução desinfetante (fricção se não puder
emergir); o Usar EPI;
o Preencher o interior dos tubos e reentrâncias;
o Observar tempo de exposição, de acordo com o fabricante;
o Manter os recipientes tampados;
o Observar a validade do produto;
o Enxaguar com água potável (múltiplos enxágues);
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o Secar e acondicionar.
Níveis de desinfecção
São classificados 3 (três) níveis de ação: alto, médio e baixo, baseado na
susceptibilidade dos microrganismos.







Desinfecção de alto nível: Procedimento eficaz contra todas as formas
vegetativas, destruindo também uma parte dos esporos, quando utilizamos entre
10 e 30 minutos. Os desinfetantes de alto nível em um tempo
 relativamente
longo, 6 a 10 horas, são capazes de realizar esterilização.
Desinfecção de nível intermediário: Procedimento que destrói os
microrganismos na forma vegetativa
incluindo o Mycobacterium tuberculosis,
todos os fungos e a maioria dos vírus.
Desinfecção de baixo nível: Procedimento que destrói a maioria das bactérias
na forma vegetativa,
exceto Mycobacterium tuberculosis, alguns fungos e

alguns vírus.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 007
Volume I

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros,
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, Dentista, Médico.
OBJETIVO: Destruir todas as formas de vida microbiana.
ORIENTAÇÕES
ROTINA DE TRABALHO PARA O FUNCIONÁRIO NA ÁREA DE EXPURGO
1- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2- Fazer desinfecção das bancadas com álcool a 70%.
3- Efetuar a limpeza e / ou desinfecção do material;
4- Encaminhar o material para a área de Preparo;
5- Preparar soluções e recipientes que serão usados para desinfecção de material;
ROTINA DE TRABALHO PARA O FUNCIONÁRIO NA ÁREA DE RECEPÇÃO DE MATERIAL
1- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado antes e após executar as atividades;
2- Fazer desinfecção com um pano umedecido em álcool a 70% das mesas e
bancadas;
3- Usar EPI durante o contato com materiais (avental, luvas de procedimento,
touca).
4- Encaminhar o material para a Área de Preparo;
5- Manter os armários em ordem;
6- Manter a área limpa e organizada.
ROTINA DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO NA ÁREA DE PREPARO
1- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após executar as
atividades;
2- Usar EPI;
3- Realizar desinfecção das mesas, bancadas, estantes, e armários com álcool a 70%
antes de iniciar as atividades;
4- Receber o material proveniente do Expurgo, selecioná-lo de acordo com o pacote a
ser feito, conferindo a limpeza e integridade;
5- Confeccionar os pacotes conforme a técnica do envelope;
6- Identificar os pacotes colocando no rótulo:
o Sigla da Unidade;
o Nome do pacote de acordo com a padronização;
o Data da esterilização (será preenchido quando for esterilizado)
o Número do lote (será preenchido quando for esterilizado)
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o Validade (será preenchido quando for esterilizado)
o Assinatura legível do funcionário que preparou o pacote.
ATENÇÃO: Preencher a identificação antes de fixar no pacote; Fixar o rótulo no pacote,
em local visível e plano, observando para que a fita teste não cubra a identificação. O
número do lote tem o objetivo de identificar em qual ciclo o material foi esterilizado,
deve ser preenchido com o número da autoclave e o número do ciclo em que será
esterilizado o material.
ROTINA DE TRABALHO PARA O FUNCIONÁRIO NA ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO
1- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após executar as
atividades;
2- Fazer limpeza das autoclaves com pano umedecido em água;
3- Passar álcool a 70% em toda a superfície dos móveis e bancadas;
4- Usar EPI (quando necessário);
5- Controlar o funcionamento das autoclaves, registrando todos os parâmetros de
cada ciclo da esterilização, verificando se o processo está dentro do padrão
estabelecido;
6- Complementar rótulo do material anotando a data da esterilização, validade e o
número do lote;
7- Montar a carga de acordo com as orientações básicas:
o Utilizar cestos de aço para acondicionar os pacotes;
o Observar o tamanho do pacote e adequá-lo ao tamanho do cesto; o
Colocar os pacotes na posição vertical, dentro dos cestos ou na rack; o
Evitar que o material encoste nas paredes da câmara;
o Deixar espaço entre um pacote e outro para permitir a penetração do vapor;
o Posicionar os pacotes pesados na parte inferior do rack;
o Colocar os materiais: bacias, vidros e cubas com a abertura voltada para baixo;
o Utilizar no máximo 85% da capacidade da autoclave.
8- Colocar nas autoclaves os pacotes com os testes biológicos no primeiro ciclo;
9- Entreabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 15
minutos para retirar o material;
10- Após o esfriamento dos pacotes, encaminhá-los ao local de guarda;
11- Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvidas na execução das
atividades;
12- Manter a área limpa e organizada.
ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 008
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros,
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, Dentista, Médico.

OBJETIVO: Realizar a limpeza do instrumental após a sua utilização.
MATERIAIS: Material de proteção individual, Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho
compatível com a quantidade de material, Escova de cerdas duras e finas, Compressas ou
panos limpos e macios, Solução de água e detergente neutro ou detergente enzimático.
ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES
1-Separar todo instrumental autoclavável
2- Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI para iniciar a limpeza (avental
impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e sapato fechado)
3- Manipular o material cuidadosamente evitando batidas ou quedas;
4- Imergir o instrumental aberto na solução de água e detergente (conforme orientação
do fabricante), para remoção dos resíduos de matéria orgânica;
5- Observar para que o instrumental mais pesado e maior fique sob os pequenos e leves;
6- Lavar o instrumental peça por peça, cuidadosamente com escova especifica,
realizando movimentos no sentido das serrilhas. Dar atenção especial para as
articulações, serrilhas e cremalheiras;
7- Enxaguar rigorosamente o instrumental em água corrente, abrindo e fechando as
articulações;
8- Enxugar as peças com compressa ou pano macio e limpo, em toda a sua extensão,
dando especial atenção para as articulações, serrilhas e cremalheiras;
9- Realizar a inspeção visual verificando a eficácia do processo de limpeza e as
condições de integridade do artigo. Se necessário, proceder novamente à limpeza
ou substituição do artigo.
10- Guardar as peças em recipiente tampado;separadas por tipo de procedimento
para posteriormente embalar em grau cirúrgico e encaminhar para esterilização.
11-Retirar e organizar os EPI's utilizados
12- Manter área limpa e organizada.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 009
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros.
OBJETIVO: Manter limpeza e desinfecção dos umidificadores utilizados na unidade.
MATERIAIS: Equipamento de Proteção Individual, 01 esponja macia de limpeza; 01 escova
de mamadeira; Solução de água e detergente; Panos limpos e secos; Balde ou bacia;
Hipoclorito de sódio a 1%.
ORIENTAÇÕES
1- Separar o material a ser limpo;
2- Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI para iniciar a limpeza (avental
impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e sapato fechado)
3- Esvaziar os umidificadores, desprezando a solução na pia;
4- Lavar externamente, incluindo a tampa e tubo metálico, com solução de água
e detergente usando a esponja de limpeza;
5- Usar o mesmo processo internamente utilizando a escova de mamadeira;
6-Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
7- Colocar para escorrer sobre o pano limpo e seco, até secarem completamente;
8- Imergir em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos (somente o recipiente
plástico);
9- Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água corrente e
deixar escorrer sobre pano limpo e seco;
10- Friccionar álcool a 70% por 3 vezes na parte metálica que acompanha
o umidificador;
11- Guardar em recipiente limpo e com tampa, identificando data, horário
e responsável.
12-Retirar e organizar os EPI's utilizados
13- Manter o ambiente limpo e organizado.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 010
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALMOTOLIAS
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros,
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal.
OBJETIVO: Realizar a limpeza e desinfecção nas almotolias.
MATERIAIS: Equipamento de Proteção Individual; 01 esponja macia de limpeza; 01
escova de mamadeira; Solução de água e detergente; Panos limpos e secos; Balde ou
bacia com tampa; Hipoclorito de sódio a 1%.
ORIENTAÇÕES
1- Separar o material a ser limpo;
2- Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI para iniciar a limpeza (avental impermeável,
luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e sapato fechado)
3- Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;
3- Lavar as almotolias com solução detergente ou água e sabão utilizando escova própria
para limpeza de seu interior e exterior desprezando a solução através da ponteira;
4- Desenroscar as ponteiras;
5- Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
6- Colocar as almotolias e tampas emborcadas para escorrer o excesso de água sobre
o pano limpo e seco até secarem completamente;
7- Imergir as almotolias em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos;
8- Retirar o material da solução de hipoclorito;
9- Enxaguar exaustivamente em água corrente e deixar escorrer sobre pano limpo e seco;
10- Preencher as almotolias até 2/3 da sua capacidade (Não completar a solução das
almotolias com enchimentos sucessivos)
11- Identificar o tipo de solução das almotolias com a etiqueta, data do envaze, data
de validade e nome legível de quem realizou o procedimento;
12- Guardar em recipiente com tampa as almotolias que não serão reabastecidas;
13- Retirar e organizar os EPI's utilizados;
14- Manter o local limpo e organizado;
15- Distribuir as almotolias onde forem necessárias em cada sala e consultórios.
ATENÇÃO: A quantidade de solução colocada nas almotolias deve ser suficiente apenas para
uso diário ou semanal. Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 011
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros.
OBJETIVO: Realizar a limpeza e desinfecção dos cabos e lâminas de laringoscópio após a
sua utilização.
MATERIAIS: Equipamento de Proteção Individual; Cabos e lâminas de laringoscópio;
Recipiente plástico; Solução de água e detergente neutro ou nzimático; Panos limpos e
secos; Álcool a 70%; Esponja ou escova macia.
ORIENTAÇÕES
2- Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI para iniciar a limpeza (avental impermeável,
luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e sapato fechado);
3- Desmontar todo o conjunto do laringoscópio e retirar as pilhas;
4- Imergir a lâmina do laringoscópio na solução de água e detergente, lavando com
a esponja (não deixar de molho);
5- Enxaguar abundantemente em água corrente;
6- Secar a lâmina com gaze seca e limpa;
7- Umedecer uma gaze com álcool a 70% e friccione na lâmina por 20 a 30 segundos;
8- Limpar o cabo do laringoscópio com pano umedecido em solução de água e detergente;
9- Remover a solução detergente com pano umedecido em água ;
10- Secar o cabo com gaze seca e limpa
10- Friccionar álcool a 70% no cabo por 20 a 30 segundos;
11- Montar o laringoscópio testando o seu funcionamento certificando que não há sujidade
ou umidade;
12- Guardar o laringoscópio desmontado, sem pilhas, protegido em saco plástico
ou recipiente com tampa;
13- Retirar e organizar os EPI's utilizados;
14- Manter o local limpo e organizado.
15- Registrar na planilha de controle diário de materiais de emergência;
Durante o teste de funcionamento do laringoscópio, se a luz não acender, confira o contato
e/ou troque as pilhas do cabo. Se o problema persistir, encaminhar ao serviço de manutenção
para conserto e comunique ao coordenador da unidade.

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 012
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE NEBULIZADORES (MÁSCARAS,
COPINHO, CACHIMBO E TUBO DE CONEXÃO)
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros.
OBJETIVO: Realizar a limpeza do material de inalação após a sua utilização.
MATERIAIS:
Equipamento de Proteção Individual (Avental impermeável, mascara, touco, óculos e
luva de autoproteção)
Solução de água e detergente;
Solução de Hipoclorito de sódio a 0,5%;
Recipiente com tampa;
Balde ou bacia plástica com tampa (opacos);
Compressas ou panos limpos e secos;
Seringa de 20ml.
ORIENTAÇÕES
1- Separar o material necessário;
2- Colocar o EPI;
3- Desconectar as peças, lavando cada uma cuidadosamente com água e detergente;
4- Injetar a solução de água e detergente na luz do tubo com ajuda de uma seringa
de 20ml;
5- Enxaguar o tubo com água corrente, usando o mesmo processo anterior para
parte interna;
6- Colocar para escorrer ou secar com ar comprimido;
7- Enxaguar as demais peças rigorosamente interna e externamente;
8- Deixar escorrer sobre um pano limpo, completar a secagem manualmente se
necessário;
9- Imergir todas as peças em solução de hipoclorito a 0,5% por 60 minutos; no
recipiente opaco e com tampa.
10- Retirar as peças da solução com luvas de procedimento e/ou pinça longa;
11- Enxaguar as peças rigorosamente em água corrente;
12- Secar com pano limpo e seco;
13- Guardar as peças montadas (mascaras de nebulização) em recipiente tampado
identificado;
14- Desprezar a solução de hipoclorito, enxaguando e secando o recipiente;
15- Manter área limpa e organizada.
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Observações:
1- A solução de Hipoclorito deverá ser identificada com o horário que foi diluído,
data e assinatura legível do profissional de Enfermagem responsável por esta e
desprezado (trocado) após 12 horas de diluição.
2- Para o preparo da solução deverá ser observada a concentração do produto inicial,
no caso de soluções à 2% diluir uma parte de produto para 3 partes água, no caso
de produtos com concentração à 2,5 % diluir uma parte de produto para 4 partes
de água.
ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA UBS/ESF
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Número

Data da Validação

Data da Revisão

POP - 013
Volume I

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBÚ
EXECUTANTE: Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros.
OBJETIVO: Realizar a limpeza do ambú e acessórios após a sua utilização.
MATERIAIS: Equipamento de Proteção Individual, Solução de água e detergente neutro
e detergente enzimático; Panos limpos e secos.
ORIENTAÇÕES
1- Separar o material
2- Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI para iniciar a limpeza (avental
impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e sapato fechado);
3- Desmontar o ambú (retirar a máscara e conexões);
4- Limpar a bolsa ventilatória externamente com pano úmido e sabão. Evitar
penetração de água no interior da bolsa;
5- Lavar a máscara e conexões com água e sabão;
6- Enxaguar em água corrente e secar;
7- Imergir a máscara e conexões em solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos;
8- Retirar da solução de hipoclorito e enxaguar em água corrente;
9-Secar e guardar em recipiente tampado;
10-Retirar e organizar os EPI's utilizados;
11- Manter local limpo e organizado.
ATENÇÃO: A desinfecção com hipoclorito é necessária somente em presença de matéria
orgânica.
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RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS
EXECUTANTE: Equipe de Limpeza
OBJETIVO: Recolher todos os resíduos de uma Unidade, acondicionando-os de forma
adequada e manuseando-os o mínimo possível. É a operação que precede todas as rotinas
técnicas de limpeza e desinfecção. Deve ser i n i c i a d a , s e m p r e , da área menos
contaminada para a mais contaminada.
MATERIAIS: sacos de lixo de material plástico conforme classificação do material, material
de proteção individual.
ORIENTAÇÕES
1- Reunir o material para recolher o lixo
2- Colocar o EPI;
3- Recolher o saco de lixo que se encontra na lixeira, amarrando bem as bordas;
4- Colocar um saco de lixo novo na lixeira, fixando-o firmemente nas bordas;
5- Transportar o lixo recolhido até o depósito para a remoção pela coleta externa.
6- Acondicionar o lixo no depósito adequado a cada tipo de resíduo, comum
(doméstico), contaminado ou material reciclável.
ATENÇÃO:
o As lixeiras devem ser esvaziadas uma vez ao dia ou sempre que atingirem 2/3 do
volume da embalagem;
o As lixeiras devem ser lavadas com água e sabão, semanalmente e sempre que
necessário;
o Verificar as regras básicas de acondicionamento do lixo de acordo com o tipo de
resíduos;
o Para o transporte do lixo é recomendado a utilização de carrinho o ou recipiente
fechado, que deve ser de uso exclusivo e específico para cada grupo de resíduo.
Este carrinho ou recipiente deverá ser higienizado após sua utilização;
o Deve-se evitar, durante o transporte de resíduos, o cruzamento com pessoas e/ou
material limpo nos corredores.
o Os resíduos não devem ficar expostos na via pública e sim em contêineres e/ou
recintos exclusivos.
o Os profissionais que manipulam os materiais dispensados (perfuro-cortante)
deverão receber orientação de como fazê-lo, essa orientação/capacitação poderá
ser realizada por profissional técnico da unidade básica com habilidade e
competência.
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SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
EXECUTANTE: Equipe de Serviço de Limpeza
OBJETIVO: Separar, acondicionar e identificar resíduos em embalagens adequadas para
coleta, transporte, armazenamento e disposição final seguros. Deve ser de acordo com o
tipo do resíduo e os limites de enchimento devem ser obedecidos.
ORIENTAÇÕES
1- Separar os resíduos de acordo com o grupo (RDC 306/2004 Anvisa)
o Grupo A - Resíduos potencialmente
infectantes; o Grupo B – Resíduos químicos;
o Grupo D – Resíduos Comuns (semelhante ao domiciliar e
reciclável); o Grupo E – Resíduos perfuro cortantes.
2- Para resíduos do grupo A
o Acondicionar os resíduos e m l i x e i r a c o m sacos plásticos brancos leitosos
especificados na NBR 9190, de forma que os mesmos preencham até 2/3 do
volume da embalagem, possibilitando que esta seja amarrada acima do conteúdo,
para evitar o transbordamento na hora da coleta;
3- Para resíduos do grupo B
o Acondicionar os resíduos em galões coletores específicos para o material,
mantendo-o sempre fechado.
4- Para resíduos do grupo D
o Acondicionar os resíduos em lixeira com saco de lixo preto, provendo o seu descarte
adequado.
5- Para resíduos do grupo E
o Devem ser acondicionados em recipientes resistentes, reforçados impermeáveis e
grandes o suficiente para receber o material de uso diário do local. As agulhas não
devem ser destacadas das seringas ou manuseadas, a fim de evitar acidente de
trabalho. Ao ser descartado, o recipiente deve estar devidamente fechado,
envolvido em saco plástico branco leitoso identificado “material cortante”.
6- T o d o s o s resíduos devem estar corretamente acondicionados e identificados
oferecendo condições adequadas para manuseio.
ATENÇÃO: Os resíduos do grupo A gerados nos serviços de assistência domiciliar devem ser
condicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada
para a atividade e encaminhados para o estabelecimento de saúde de referência.
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UTILIZAÇÃO DO POP PELAS UNIDADES
EXECUTANTE: Todos da Equipe
OBJETIVO: Padronizar as atividades, procedimentos e ações realizadas nas unidades da Atenção
Primária à Saúde.
ORIENTAÇÕES:
A equipe deverá conhecer o POP e utiliza-lo em todo o processo de trabalho;
Cada POP deverá ser anexado em local de fácil visualização e manipulação;
Cada sala de procedimento deverá ter seu POP disponível para toda a equipe;
Este instrumento deverá ser atualizado sempre que necessário pela equipe da unidade, de forma a
encaminhar suas considerações para a equipe que foi nomeada para elaborara-lo e valida-lo;
Toda

solicitação

de

mudança

das

informações

contidas

no

POP

deverão

ter

embasamento/referencial teórico.
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