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ROTINA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BACIAS, COMADRES,
JARROS, PAPAGAIOS E FRASCOS PARA COLETA DE DIURESE
Definição de Limpeza: Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos, por
meio da ação mecânica e consequente retirada da carga microbiana, garantindo a
eficácia do processo de desinfecção ou esterilização.
Objetivo: Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, retirar contaminantes
orgânicos e inorgânicos para possibilitar a reutilização, protegendo usuários de
infecções cruzadas de microorganismos patogênicos.
Abrangência: Unidades de assistência ao paciente.
Executor: Serventes de higienização e limpeza.
Equipamentos de Proteção: Luvas de borracha cor amarela e luvas de
procedimentos.
Materiais Necessários: Água potável, esponja cor amarela e azul, detergente
neutro, panos de algodão, frasco de Incidin®*, balde contendo ácido peracético a
1%.

Limpeza e desinfecção:
Bacias e Jarros:
•
Lavar as mãos
•
Calçar luvas de procedimentos
•
Realizar esfregação com detergente neutro/líquido em toda superfície,
utilizando a esponja de cor azul
•
Enxaguar com água corente
•
Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de
roupas)
•
Aplicar Incidin®*
•
Embalar individualmente em sacos plásticos e guardar.
•
Retirar as luvas e lavar as mãos
Comadres e papagaios
Lavar as mãos
Calçar luvas de borracha amarela
Realizar esfregação com detergente neutro/líquido em toda superfície externa
e interna quando possível, utilizando a esponja de cor amarela
Enxaguar com água corente
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Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de
roupas)
Aplicar Incidin®*
Embalar individualmente em sacos plásticos e guardar.
Retirar as luvas e lavar as mãos
Frascos em material plástico ou de vidro para mensurar diurese
Lavar as mãos
Calçar luvas de borracha amarela
Realizar esfregação com detergente líquido em toda superfície externa e
interna quando possível, utilizando a esponja de cor amarelo
Enxaguar com água corente
Imergir em ácido peracético 1 % por 30 minutos
Retirar os frascos exaguar em água corrente
Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de
roupas)
Embalar individualmente em sacos plásticos e guardar.
OBS: O ácido peracético deverá ser trocado a cada 5 dias, observando a validade.
* Incidin® - Solução de glucoprotamina. Validade do produto: 30 dias.
Referência:
ANVISA. Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar. Caderno C:
Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.
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