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ROTINA DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES
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:
•
Todas as unidades que prestam atendimento a pacientes no Hospital
Universitário
Executor:
•
Profissionais de enfermagem, fonoaudiólogos, médicos, farmacêuticos,
bioquímicos, odontólogos, fisioterapeutas, entre outros.
Equipamentos de Proteção:
•
Luvas de procedimentos.
Materiais Necessários:
•
Água potável, detergente neutro, panos de algodão, Incidin®*.

Limpeza:
O que limpar?
•
Bancadas, mesas, bandejas, mesas de cabeceiras;
•
régua de gases;
•
pranchetas; termômetros;
•
materiais
e
equipamentos
médico-hospitalares
(monitores
multiparâmetros e similares; ventiladores mecânicos - exceto traquéias; bombas
de infusão e de dieta, entre outros); aparelhos de exames radiológicos fixos e
móveis; oxímetros; glicosímetros; sonar; esfigmomanômetros, estetoscópios; etc)
Não inclui:
•
Materiais e equipamentos que entram em contato direto com mucosa;
termômetros digitais.
Superfícies:
•
Calçar as luvas,
•
desligar o aparelho da tomada (se for o caso)
•
passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando
as sujidades visíveis (caso presentes);
•
passar um pano limpo umedecido com água limpa para retirar o
detergente da superfície (caso tenha utilizado água com detergente);
•
posicionar o bico dosador do frasco pulverizador na seleção stream (NÃO
UTILIZAR NA POSIÇÃO SPRAY);
•
posicionar o bico dosador do frasco de incidin aproximadamente a 3 cm
do pano;
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•
aplicar 2 a 3 jatos o Incidin®* diretamente no pano;
•
passar o pano umedecido com Incidin® em toda a superfície a ser
higienizada;
•
retirar as luvas;
•
lavar as mãos;
•
Incidin® - Solução de glucoprotamina. Validade do produto: 30 dias.

Observação:
•
NÃO VAPORIZAR O PRODUTO NO AMBIENTE.

Referência: ANVISA. Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar.
Caderno C: Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.
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