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Lei Complementar nº 168/2013

RESOLUÇÃO Nº 005/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 
28, inciso I do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, conside-
rando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na sede, juntamente com a Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentaram na 80ª Reunião Técnica, ocor-
rida em 20/12/2016, a proposta do Procedimento Operacional Padrão da Sala de Vacina.  

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e Diretoria Executiva, com re-
lação à matéria.

3- Foi consignado como informe na 20ª Assembleia do Conselho Curador, ocorrida em 13/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar o Procedimento Operacional Padrão da Sala de Vacina, parte integrante desta Re-
solução - Anexo.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

São Sebastião, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Procedimento Operacional Padrão
da Sala de Vacina

Elaborado por:  
Izabelle Christina de O. Gonçalves - Coordenadora de Enfermagem-FSPSS
Priscila Bárbara – Preceptora do NEP - FSPSS
Revisado por:
Karine Ribeiro Dias G. Guimarães – Enf. Vigilância Epidemiológica - SESAU

São Sebastião, Fevereiro de 2016

INTRODUÇÃO

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é uma descrição detalhada e simples de todas as ope-
rações necessárias para a realização de uma atividade. 

Tendo em vista as divergências das ações e dos serviços prestados pelos profissionais  nos setores de 
Atenção Básica do Município de São Sebastião -  SP e a necessidade de se garantir a qualidade e  segu-
rança  dessas  ações  e  serviços,  foi  elaborado  os  protocolos  operacionais  padrão  com  o objetivo de  
manter o processo de trabalho e técnicas em funcionamento,  através da padronização e minimização 
de ocorrência de desvios na execução da atividade além de, facilitar o planejamento e a execução do 
trabalho dos profissionais que compõe o serviço. 

Os  POP’s  possuem  informações suficientes para  que  os  colaboradores  possam  utilizá-lo como 
um guia, assim como, em caso de dúvidas  tenham onde buscar mais informações ou a quem recorrer. 
Os  Procedimentos  serão  sistemati-camente  revisados  de  forma  a  garantir  a  atualização  e adequação 
de seus processos e disponibilizados sempre que alterados aos profissionais da Atenção Básica. 
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Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Manter o fluxo de trabalho organizado, promovendo eficiência e eficácia
Procedimento:

- Manter a ordem e a limpeza da sala
- Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos
- Manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos 
- Fazer a leitura diária e anotar no mapa de temperatura do refrigerador três vezes ao dia, no início das 

atividades de vacinação, no horário do almoço e no término do expediente, quando for retornar com os 
imunobiológicos para a câmara

- Manter os equipamentos ligados, em tomadas individuais, e em boas condições de funcionamento 
- Encaminhar e dar destino adequado aos imunobiológicos inutilizados e o lixo da sala de vacinação
- Orientar e prestar assistência à clientela, com segurança, responsabilidade e respeito
- Registrar a assistência prestada nos impressos adequados
- Manter o arquivo em ordem
- Avaliar sistematicamente as atividades desenvolvidas
- Preencher e encaminhar as notificações de efeitos adversos dos imunobiológicos, em impresso 

próprio.

Procedimento Operacional Padrão

Rotinas Diárias da Sala de Imunização Código:
POP – 02 
Página:

 2-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Manter a organização do sistema de trabalho, afim de evitar erros e falhas, tanto adminis-

trativa quanto operacional
Procedimento:

- Verificar se a sala está devidamente limpa e em ordem
- Verificar e anotar a temperatura da câmara, no mapa de controle diário de temperatura, e verificar 

se não houve queda de energia no setor durante ausência de trabalho
- Realizar a ambientalização do gelo reciclável
- Certificar estoque de impressos e materiais de consumo
- Realizar limpeza da bancada com álcool 70% antes de iniciar a manipulação de imunobiológicos
- Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos, usando com prioridade aquele que estiver com 

o prazo mais próximo do vencimento
- Certificar antes da aplicação do imunobiológico, o nome do cliente, data de nascimento, o agenda-

mento, o nome da vacina, a via de aplicação, dose correta e data de validade
- Retirar da câmara de estoque a quantidade de vacinas e diluentes necessário para o consumo na 

jornada de trabalho diária
- Acondicionar as vacinas e diluentes na caixa térmica, com bobinas de gelo reutilizável já ambien-

talizado nas laterais e inferior da caixa (formato de ilha); deixar o sensor de termômetro dentro do 
copinho de plástico

OBS: Antes da aplicação de qualquer imunobiológico deve-se verificar o estado vacinal do cliente, 
situações que possam indicar adiamento da vacinação como uso de medicamentos, uso de sangue e 
hemoderivados, suspeita de gestação, transplantes, etc.

Procedimento Operacional Padrão

Suspensão de Energia Elétrica ou Defeito nos Equipamentos Código:
POP – 03 
Página:
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Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Sempre que ocorrer o evento
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Observar durante a rotina de trabalho queda de energia elétrica ou falha no funcionamen-

to do equipamento, afim de evitar perdas de imunobiológicos ou alterações dos mesmos.

Procedimento:
- Observado o evento anotar a temperatura da câmara 
- Se a temperatura estiver fora dos limites recomendado, fazer a transferência dos 
imunobiológicos para a caixa térmica
- Certificar se foi queda de energia elétrica ou problema no equipamento, se for energia elétrica 

entrar em contato com a BANDEIRANTES para certificar o problema e o tempo para restabelecer o 
fornecimento

- Realizar notificação por escrito e comunicar ao setor central (Vigilância Epidemiológica) o proble-
ma, deixando-o em sobre aviso

- Supervisionar a temperatura até que a energia elétrica retorne e caso seja problema no equipamen-
to o setor central orientará possíveis resoluções

- Quando o defeito identificado não é solucionado, providenciar a transferência dos imunobiológi-
cos para a Vigilância Epidemiológica.

Procedimento Operacional Padrão

Cuidados Gerais com a Câmara de Vacina  Código:
POP – 04 
Página:
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Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Os cuidados são necessários para manter o bom funcionamento do equipamento a fim de 

evitar problemas elétricos e conservação dos imunobiológicos
Procedimento:
 - Manter afixado, em cada porta do equipamento, aviso para que a geladeira não seja aberta fora do 

horário de retirada e/ou guarda dos imunobiológicos ou mensuração de temperatura
- Usar tomada exclusiva para cada equipamento
-  Instalar distante de fonte de calor, de incidência de luz solar direta, a 20cm da parede e a 40cm de 

outro equipamento
- Não permitir armazenar outros materiais e nem alimentos
- Certificar-se de que a porta está vedando adequadamente
- Distribuir  na  câmara os imunobiológicos de forma que permita  a circulação  de ar 
- Posicionar termômetro de capela suspenso na segunda prateleira de forma visível e centralizado.

Procedimento Operacional Padrão

Limpeza de Equipamentos 
(câmara) Código:
POP – 05 
Página:

 5-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: A cada 15 dias 
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: A limpeza é necessária para evitar contaminação do ambiente de conservação dos imuno-

biológicos e consequentemente perdas ou alterações dos produtos

Procedimento:

-  Transferir os imunobiológicos para outra  câmara e/ou geladeira, se houver, ou para uma caixa 
térmica previamente organizada com as bobinas de gelo e vedar as caixas com fita adesiva larga

- Desligar a tomada e abrir a porta
-  Limpar,  interna  e  externamente,  com  um  pano  umedecido  em  solução  de  água . Não jogar 

água no interior do equipamento. 

Após a limpeza

- Ligar o refrigerador; 
- Recolocar o  termômetro  de  capela  (não  esquecer  de  anular  a  marcação  anterior),  as bobinas 

de gelo reutilizável e fechar a porta
- Manter a porta fechada pelo tempo necessário até alcançar a temperatura recomendada
- Após a estabilização da temperatura, reorganizar os imunobiológicos

OBS.:  REALIZAR A LIMPEZA  NO INÍCIO  DA SEMANA, POIS EXISTE TEMPO HÁBIL 
PARA ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA

Procedimento Operacional Padrão

Limpeza e Conservação da 
Caixa Térmica Código:
POP – 06 
Página:

 6-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Sempre que utilizá-la
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: A limpeza   permite a conservação do material e permite a eliminação de resíduos que 

podem influenciar na conservação dos imunobiológicos
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Procedimento:

 - Lavar e secar cuidadosamente as caixas após cada uso. Manter as caixas térmicas abertas, até que 
estejam completamente secas. Após a secagem, armazená-las abertas em local adequado

-  Deve ser usada caixa térmica do tipo retangular, com capacidade mínima de sete  litros e com 
tampa ajustada

- Manter a temperatura interna da caixa entre +2ºC e +8ºC, monitorando-a com termômetro de 
cabo extensor, preencher mapa de temperatura da caixa térmica a cada uma hora, e trocar as bobinas de 
gelo reutilizável sempre que necessário

- Usar bobinas de gelo reutilizável AMBIENTALIZADAS  nas laterais da caixa e no fundo
- Arrumar  os  imunobiológicos  no  centro  da  caixa,  deixando-os  circundados  pelas  bobinas 

(formato de ilha)
- Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor
- Ao final da jornada de trabalho, retornar as bobinas ao congelador/freezer

OBS: Recomenda-se que sejam utilizadas caixas separadas para o estoque de imunobiológicos, bo-
binas e outra para acondicionamento das vacinas em uso.

Procedimento Operacional Padrão

Cuidados Gerais com as 
Bobinas de Gelo 
Reutilizável Código:
POP – 07 
Página:

 7-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Sempre que utilizá-lo
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: As bobinas de gelo reutilizável são necessárias para manutenção da temperatura dos imu-

nobiológicos, garantindo ambiente refrigerado quando os mesmos não estão nas câmaras e/ou geladei-
ras

Procedimento:

 -Estocadas em freezer, ou seja, próximo de -20°C, ou em congelador de geladeira, próximo de -7°C
-  Retirar as bobinas de gelo reutilizável do freezer, colocá-las sobre uma mesa, pia ou bancada, até 

que desapareça a “névoa” que normalmente cobre a superfície externa da bobina congelada. 
-  Após  o  desaparecimento  da  “névoa”  enxugá-las e colocá-las nas caixas
- Mensurar  a  temperatura  interna  da  caixa  através  do termômetro de cabo extensor, antes de 

colocar as vacinas em seu interior. 

OBS:  Observar  o  prazo  de  validade  das  bobinas,  como  também  periodicamente  observar  se 
contém rachaduras e/ou vazamento.

Procedimento Operacional Padrão

Preenchimento do Mapa de Movimentação mensal
E Solicitação de Imunobiológicos Código:
POP – 08 
Página:

 8-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Último dia útil do mês
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Padronizar o preenchimento do mapa de movimentação mensal e solicitação de imuno-

biológicos
Procedimento:

 - Preencher o mapa de movimentação mensal de imunobiológicos de forma correta e sem rasuras
- Preencher todos os campos do respectivo formulário como estoque anterior de doses, doses rece-

bidas, doses utilizadas, perda de doses e estoque atual
- Fazer previsão mensal de imunobiológicos e solicitar doses à Vigilância Epidemiológica 
- Registrar o número do COREN do responsável pelo preenchimento e do enfermeiro da unidade
- Consolidar e encaminhar via malote no primeiro dia útil de cada mês.

Procedimento Operacional Padrão

Preenchimento do Cartão de Registro da Vacinação Código:
POP – 09 
Página:

 9-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data

Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Preenchimento adequado do cartão de registro de vacinação

Procedimento:

 - Preencher os dados de identificação a caneta, com exceção do endereço que deve ser registrado à 
lápis

- Registrar os imunobiológicos a caneta, incluindo a data (dia, mês e ano), o lote da vacina e a assi-
natura do funcionário

- Registrar a lápis o aprazamento das próximas doses (dia, mês e ano)
- Orientar o usuário ou responsável quanto ao retorno.

Procedimento Operacional Padrão

Organização do Arquivo da Sala de Vacinação Código:
POP – 10 
Página:

 10-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Organização adequada do arquivo
Procedimento:

 - Organizar os cartões espelhos com agendamento por segmentos, como:
•	 Menores	de	1	ano
•	 Um	a	quatro	anos
•	 Cinco	a	quatorze	anos
•	 Quinze	anos	ou	mais	(adultos)
•	 Gestantes
•	 HPV	(meninas	a	partir	de	9	anos)
•	 Pessoas	em	tratamento	da	raiva	humana
•	 Usuários	fora	da	área	de	abrangência
•	 Idosos	
•	 Acamados

- O número de gavetas para cada segmento varia de acordo com as características da demanda do 
serviço de saúde. Cada gaveta contém um jogo completo dos meses do ano, exceto a gaveta de pessoas 
em tratamento profilático da raiva que necessita de um jogo de 30 dias.

- No arquivamento por grupos de idade, os cartões são colocados no espaço correspondente ao gru-
po etário que a pessoa terá na data agendada, segundo o mês do retorno, respeitando-se dentro do mês 
a data do agendamento, o que permite a identificação dos faltosos em cada dia

- No fundo do arquivo, após o último mês, deve haver um espaço destinado aos cartões dos faltosos 
convocados.

Procedimento Operacional Padrão

Preparo e Aplicação do Imunobiológico Código:
POP – 11 
Página:

 11-11
  
Revisão:
04/02/2017 Data
Elaboração:
    04/02/2016
Responsável: Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Objetivo: Padronizar o atendimento, preparo e aplicação dos imunobiológicos 
Procedimento:

 - Acolher o usuário
- Verificar a situação vacinal atual 
- Orientar o usuário ou responsável sobre a importância da vacinação
- Obter informações sobre o estado de saúde da pessoa a ser vacinada a fim de observar as indicações 

e possíveis contraindicações à administração dos imunobiológicos
- Solicitar que o usuário aguarde na sala de espera até que se proceda o preenchimento da documen-

tação dos imunobiológicos para então chamá-lo para a aplicação
- Cartão de vacina: preencher de acordo com as doses recomendadas pelo calendário de imunização, 

fazer o aprazamento da data de retorno do usuário a lápis 
- Digitar o procedimento realizado
- Preencher o mapa de controle diário de vacina
- Lavar as mãos com água e sabão
- Conferir o imunobiológico a ser administrado
- Preparar os imunobiológicos conjuntamente em cuba rim ou bandeja identificando o papel prote-

tor da seringa com o nome do imunobiológico
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- Administrar o imunobiológico segundo técnica e local específico para cada vacina
- Observar reações imediatas
- Reforçar orientações necessárias e orientar o mesmo sobre a importância do retorno
- Desprezar o material descartável em recipiente adequado
- Lavar as mãos 
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Lei Complementar nº 168/2013

RESOLUÇÃO Nº 006/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 
28, inciso I do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, conside-
rando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na sede, juntamente com a Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentaram na 80ª Reunião Técnica, ocor-
rida em 20/12/2016, a proposta do Procedimento Operacional Padrão de limpeza.  

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e Diretoria Executiva, com rela-
ção à matéria.

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar o Procedimento Operacional Padrão de limpeza, parte integrante desta Resolução 
- anexo.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

São Sebastião, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

PROC 001 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE LIMPEZA

CONTROLE DE REVISÕES 

1. Objetivo

A iniciativa do presente procedimento decorre da observação da prática das atividades laborais dos 
funcionários do Serviço de Limpeza da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, que até o momen-
to não disponibilizavam de referencial teórico para embasar suas atividades. 

A palavra chave referente a este procedimento é a BIOSSEGURANÇA E HIGIENE EM SERVIÇOS 

DE SAÚDE.

2. Aplicação

Todas as Frentes de Serviços relativas à limpeza dos Postos de Saúde da Família

3. Responsabilidades

Diretoria Administrativa – Adquirir os equipamentos; exigir e fiscalizar a aplicabilidade operacional 
deste procedimento

Coordenação de Enfermagem – Manter o respectivo procedimento atualizado e em conformidade 
com as atividades laborais das equipes de saúde; exigir e fiscalizar a aplicabilidade do procedimento.

  
    Técnico em SMS – Definir os EPI de acordo com a função a ser executada;                     
                   Ministrar treinamento e orientações de segurança quanto ao procedimento; 
             Exigir e fiscalizar a aplicação do procedimento; entregar os EPI, substituir se 
             necessário e exigir o uso dos EPI 

Colaborador – Cumprir as orientações de segurança relativas ao procedimento de limpeza 

4. Procedimento:

A Limpeza Técnica é o processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação de agentes químicos, 
mecânicos ou térmicos, num determinado período de tempo.

Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e equipamentos permanen-
tes, das diversas áreas do recinto. Com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, materiais, equipamen-
tos e a freqüência  necessária de limpeza, sendo imprescindível o uso de critérios de classificação das 
áreas para o adequado procedimento de limpeza

4.1. Classificação 

Áreas críticas - são as que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou seja, áreas onde se 
realizam procedimentos invasivos e/ou que possuem pacientes de risco ou com sistema imunológico 
comprometido, como UTI, clínicas, salas de cirurgias, pronto socorro, central de materiais e esteriliza-
ção, áreas de descontaminação e preparo de materiais, cozinha, lavanderia etc.

ÁREAS SEMICRÍTICAS - são áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa 
transmissibilidade e doenças não infecciosas, isto é, aquelas ocupadas por pacientes que não exijam 
cuidados intensivos ou de isolamento, como sala de pacientes, central de triagem etc. 

ÁREAS NÃO-CRÍTICAS - são todas aquelas áreas não ocupadas por pacientes e onde não se reali-
zam procedimentos clínicos, como as áreas administrativas e de circulação.

4.2. Tipos de Limpeza

4.2.1. Limpeza Concorrente - É o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, obje-
tivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário (sabo-
nete líquido, papel higiênico, papel toalha interfolhado etc.), a coleta de resíduos de acordo com a sua 
classificação, higienização molhada dos banheiros, limpeza de pisos, superfícies horizontais e equipa-
mentos mobiliários, proporcionando ambientes limpos e agradáveis. 

4.2.2. Limpeza Terminal-  É o procedimento de limpeza e/ou desinfecção, de todas as áreas 
da Unidade, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente, da população microbiana, redu-
zindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada periodicamente de acordo com a critici-
dade das áreas (crítica, semi-crítica e não crítica), com data, dia da semana e horário pré-estabelecidos 
em cronograma  mensal. Inclui todas as superfícies e mobiliários. Portanto, é realizada em todas as su-
perfícies horizontais e verticais, das áreas críticas, semi-críticas, não-críticas, infra-estrutura e área co-
mum. Deverá ser realizada ao final de cada procedimento envolvendo pacientes.

4.3. Métodos e Equipamentos de Limpeza de Superfícies

4.3.1.Limpeza  Manual Úmida - Realizada com a utilização de rodos, mops ou esfregões, panos ou 
esponjas umedecidas em solução detergente, com enxágüe posterior com pano umedecido em água lim-
pa. No caso de pisos é utilizado o mesmo procedimento com mops ou pano e rodo. Esse procedimento 
é indicado para a limpeza de paredes, divisórias, mobiliários e de equipamentos de grande porte. É im-
portante ressaltar que a limpeza úmida é considerada a mais adequada e higiênica, todavia ela é limitada 
para a remoção de sujidade muito aderida. Na limpeza terminal é necessária a utilização de métodos 
mais eficientes para a remoção de sujidades, como a mecanizada.

4.3.2. Limpeza Manual Molhada - O procedimento consiste em espalhar uma solução detergente no 
piso e esfregar com escova ou esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o ralo, enxaguar várias 
vezes com água limpa em sucessivas operações de empurrar com o rodo ou mop para o ralo. 

Observação: A limpeza com vassouras é recomendável em áreas descobertas, como estacionamen-
tos, pátios etc. Já nas áreas cobertas, se for necessário a limpeza seca, esta deve ser feita com aspirador.

5. Protocolo de Higienização das Mãos

Ato simples e fundamental para prevenção e controle de infecção nos serviços de saúde. Lavar as 
mãos com água e sabonete líquido, com técnica correta, pode interromper a cadeia de transmissão de 
infecção entre pacientes e profissionais da área da saúde. Praticada entre procedimentos, antes e após o 
atendimento individual, ao adentrar e antes de sair do ambiente de trabalho, antes e após uso do banhei-
ro. Antes de calçar as luvas, para não contaminá-las, devem-se higienizar as mãos. Após o uso de luvas 
também, pois essas freqüentemente têm micro perfurações. Devem ser retirados os acessórios que po-
dem servir de reservatório para microorganismos (anéis, pulseiras, relógios de pulso). As unhas devem 
estar sempre aparadas, pois podem abrigar microorganismos causadores de infecção. 

PASSO A PASSO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  - 1. Abrir a torneira com a mão não dominante 
e molhar as mãos, sem encostar-se à pia ou lavatório. 2. Ensaboar as mãos, friccionando a palma, o dor-
so, os espaços interdigitais, polegar, articulações, unhas e extremidades, dedos, punhos. 3. Enxaguar as 
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mãos 4. Fechar a torneira com o auxílio de papel toalha. 

6. Protocolo da Limpeza Corrente

Freqüência que deverá ser realizada a limpeza concorrente: Classificação das áreas Críticas 1x por 
dia Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário.

Semi-Crítica 1x por dia Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário Não-Crítica 1x por 
dia ou dias alternados Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário.

Áreas comuns 1x por dia Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário Áreas externas 2x 
por semana Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário

MÉTODO: Limpeza úmida para todas superfícies, utilizando baldes de cores diferenciadas (um 
contendo solução detergente e outro água limpa); - Trocar a solução dos baldes, a cada ambiente; - Lim-
peza banheiro: lavar; Técnica - Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; - Utilizar movimento 
único, em um só sentido, para a limpeza de todas as superfícies; - Do mais distante para o mais próximo; 
- Do fundo para a porta.

7. . Protocolo da Limpeza Terminal

Freqüência que deverá ser realizada a limpeza terminal: Classificação das áreas Críticas Semanal 
Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário 

Semi-Crítica Quinzenal Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário Não-Crítica Men-
sal Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário

Áreas comuns Mensal Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário Áreas externas Se-
manal Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário

 
MÉTODO: Reunir e organizar todo o material necessário no carrinho de limpeza. 
Colocar o carrinho de limpeza do lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora. 

Utilizar os EPIs necessários e indicados para a realização do procedimento de limpeza. Realizar, quando 
necessárias, a desinfecção/descontaminação de matéria orgânica conforme as normas vigentes. Trocar 
as luvas para execução das demais etapas. Recolher os sacos de lixo do local, separados, fechando-os 
com dois nós e depositando-os, seguindo o Manual de Gerenciamento de Resíduo. Iniciar a limpeza 
pelo mobiliário com solução detergente para remoção da sujidade. Realizar o enxágüe e sempre que 
necessário, realizar fricção com álcool 70%. Proceder a limpeza da porta, do visor e da maçaneta com 
solução detergente. Proceder a limpeza do piso com solução padronizada. Realizar a limpeza do banhei-
ro, iniciando pela pia, o vaso sanitário e por último o piso e ralos (não esquecer de limpar o porta papel 
toalha, o porta papel higiênico, o espelho, a válvula de descarga). Reorganizar o ambiente Desprezar as 
soluções dos baldes, no local indicado pela chefia imediata. Realizar a higienização dos baldes. Proceder 
a limpeza do recipiente para resíduos, com solução detergente, em local específico. Repor os sacos de 
lixo, conforme Manual de Gerenciamento dos Resíduos. Retirar e lavar as luvas. Lavar as mãos. Repor 
os produtos de higiene pessoal (sabonete, papel toalha e higiênico)

8. Protocolo das Etapas dos procedimentos 

Espanação	•	Material	(Panos	macios,	baldes,	água,	equipamentos	de	proteção	individual)	Separar	
todo material que será utilizado e levá-lo para área a ser limpa. Umedecer o pano no balde com água, 
torcê-lo para retirar o excesso da solução. Cada vez que verificar presença de sujidade lavar o pano mer-
gulhando-o no balde para lavar. Esfregar o local com movimentos longos e retos, segurando o pano 
frouxamente de maneira que absorva mais facilmente a sujidade. Começar sempre limpando de cima 
para baixo Procurar as manchas de sujeira mais fixadas sobre as superfícies e remova-as completamente. 
Utilizar solução desinfetante nas áreas criticas e semi-criticas. Lavar e guardar todo material de limpeza 
Lavar e pendurar os equipamentos de proteção individual.

Varrição	•	Material	(balde,	esfregão,	mops,	água,	equipamentos	de	proteção	individual,	sinalização	
de segurança). A varrição úmida deve ser feita diariamente e mais intensamente nas áreas de maior 
trafego. Não utilizar vassoura nas áreas assistenciais, evitando a suspensão de partículas contaminantes. 
Separar todo material que será utilizado e levá-lo para área a ser limpa. Remover móveis, utensílios ou 
equipamentos do local se necessário. Molhar o esfregão na água e remover o excesso de água Aplicar so-
bre o piso, uma linha reta começando a limpeza do extremo da área, trabalhando progressivamente em 
direção a saída, sempre em linhas paralelas. Utilizar o identificador de piso molhado, evitando circulação 
de pessoas na área a ser limpa. Inspecionar seu trabalho, o piso não deve possuir vestígios de poeira ou 
resíduos. Utilizar o equipamento de proteção individual, na execução do trabalho. Após o seu uso lavar 
e pendurar para secar. Escolher o horário de menor tráfego para realizar a operação, evitando acidentes. 
Nas clínicas odontológicas só realizar a limpeza do piso após terminar a limpeza dos equipamentos.

	Lavagem	•	Material	(pano	de	chão	lavado	e	limpo,	balde,	rodos,	maquinas	elétricas	ou	vassoura	de	
piaçava, água, solução detergente e desinfetante, equipamentos de proteção individual, sinalização de 
segurança) Retirar o mobiliário do local sempre que possível e iniciar o procedimento. Despejar uma 
quantidade de água e sabão, procedendo a esfregação em sentido lateral com uso de maquina ou vassou-
ra. Esfregar toda a extensão traçando linhas paralelas. Remova a água e o sabão com rodo e secar inicial-
mente com mop, torcendo o excesso em um balde. Evitar que a solução corra para outras dependências. 
Proceder ao enxágüe. Secar com rodo e mop limpo e seco Os cantos devem ser limpos com vassouras, 
pois as maquinas não chegam até o mesmo. Lavar sempre as dependências do fundo para a porta com 
exceção dos banheiros que devem ser lavados da entrada para o fundo. LIMPEZA DE TETOS Utilize 
óculos de proteção ou máscara de proteção facial, para realizar a limpeza do teto. A operação deve ser 
realizada antes de qualquer outra, respeitando sempre a ordem de cima para baixo e do fundo para a 
porta. Limpe os cantos removendo as teias de aranha ou outras sujeiras visíveis. 

Material (escada, rodo, pano limpo, água, luvas, óculos de segurança)
Com o material no local subir na escada com um pano umedecido em água. Dobrar o pano em qua-

drados para obter mais faces de limpeza ou envolve-lo em um rodo. Fazer o uso da aplicação das linhas 
paralelas de forma que toda a área seja limpa. Trocar a água da limpeza sempre que necessário Inspecio-
nar seu trabalho, lavar e guardar todo material utilizado no local indicado

	LIMPEZA	DE	JANELAS	•	Material	(baldes,	panos	macios,	esponjas,	rodo	de	mão,	escada,	equipa-
mento de proteção individual, óculos de segurança) Remover os acessórios da janela (telas protetoras). 
Escovar ou lavar as telas. Limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora com pano úmido. Limpar a 
janela primeiramente por fora com esponja e agente de limpeza. Ao terminar a limpeza externa inicie 
a limpeza interna. Comece a limpeza do alto a esquerda do vidro da janela e mover a sua mão para a 
direita. Quando alcançar o lado direito, volte para a esquerda, ligeiramente abaixo e continuar a limpeza 
dessa forma. Utilizar pano macio para secagem. Realizar os mesmos movimentos recomendados para 

lavagem. Inspecionar seu trabalho limpe e guarde todo material Lavar os equipamentos de proteção 
individual e guardá-los de forma adequada.

LAVAGEM DE PAREDES - Verificar o tipo de revestimento das paredes e adotar a técnica correta 
Parede de Pintura Lavável

Material (baldes, panos macios, luvas, escadas, escova macia, solução detergente/desinfetante, equi-
pamento de proteção individual, óculos de segurança)

Retirar o pó com rodo envolto com pano úmido de cima para baixo Utilizar escada para limpeza 
Mergulhar outro pano na solução de limpeza, torcendo para retirar o excesso. Passar o pano com auxilio 
de um rodo em linhas paralelas, sempre de cima para baixo. Caso haja manchas na parede, utilizar escova 
macia com solução de limpeza no local. Encher um balde com água limpa para enxaguar, mergulhando o 
pano na água, torcendo-o para retirar o excesso. Realizar o enxágüe, com pano úmido, repetindo a ação. 
Repetir a operação com um pano limpo quase seco com movimentos retos de cima para baixo em toda 
a área, a fim de secá-lo. Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar todo material Para facilitar o trabalho, 
e evitar longos movimentos paralelos, dividir imaginariamente a parede ao meio, limpando primeiro a 
parte mais alta. 

Parede	Revestimento	Cerâmico	•	Material	(baldes,	panos	macios,	luvas,	escadas,	escova	macia,	so-
lução detergente/desinfetante, equipamento de proteção individual, óculos de segurança) Colocar a 
solução de limpeza em um balde (água e sabão) Mergulhar a esponja na solução, esfregando-a em movi-
mentos únicos. 21 Iniciar a operação pela parte mais alta. Enxaguar com pano embebido em água execu-
tando movimentos retos de cima para baixo. Após a limpeza aplicar solução desinfetante com auxilio de 
um pano, realizando movimentos paralelos de cima para baixo. Inspecionar seu trabalho e limpar todo 
material Guardar os utensílios utilizados.

LIMPEZA	DE	PORTAS	Realizar	essa	operação	após	a	limpeza	das	paredes.														•	Material	(baldes,	
panos macios, luvas de borracha, solução de limpeza) Iniciar a operação com o material no local. Com 
auxilio de um pano umedecido, remover o pó da porta em movimentos paralelos de cima para abaixo. 
Aplicar a solução de limpeza com outro pano Remover o sabão com pano umedecido. Inspecionar seu 
trabalho e guardar o material de trabalho. Evitar aplicar produtos em dobradiças e fechaduras Limpar 
bem as maçanetas com soluções desinfetantes

LIMPEZA	DE	PIAS	•	Material	(solução	desinfetante	e	solução	detergente,	esponja	abrasiva,	luvas	
de	borracha,	jarro,	pano	macio)	•	Juntar	o	material	e	levá-lo	a	área	desejada.	Coloque	as	luvas	de	borra-
cha Molhar a esponja na solução de limpeza Esfregue toda a pia, inclusive colunas e torneiras Enxaguar a 
pia e o lavatório com água da própria torneira (utilize um jarro) Utilizar escovas de cerdas para remoção 
da sujeira aderida Executar movimentos da extremidade para o centro da cuba Lavar e guardar o equi-
pamento	de	proteção	 individual	utilizado.	LIMPEZA	DE	SANITÁRIOS	•	Material	 (baldes,	 solução	
detergente e desinfetante, esponja e/ou escova, luvas de borracha, pano e vassoura, equipamento de 
proteção individual) Calçar luvas de borracha Levantar a tampa dos vasos e puxar a descarga Despejar 
hipoclorito de sódio a 1% dentre e nas bordas do vaso. Esfregar cuidadosamente todo o interior do 
vaso com vassoura devendo atingir o mais fundo possível. Deixar em contato por 10 minutos, enquanto 
realiza a limpeza dos lavatórios. Puxar a descarga para enxaguar o interior do vaso. Remover a sujeira 
aderida, usando vassoura com saponáceo, até atingir a limpeza desejada. Lavar a parte externa do vaso 
esfregando com um pano ou esponja molhados na solução detergente, tomando especial cuidado com 
as dobradiças Enxaguar bem o vaso e o assento com jarro Puxar a descarga para o enxágüe final do inte-
rior do vaso Aplicar na parte externa do vaso a solução desinfetante. Despejar pequenas quantidades do 
desinfetante dentro do vaso. 

LIMPEZA DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE AÇO CROMADOS E FORMICAS Superfícies dife-
rentes dos moveis seguir a técnica básica de limpeza geral Pano macio e solução de água e sabão neutro 
em balde Utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da sujidade aderida. Re-
alizar fricção com leve pressão, utilizando sempre sentido único nos movimentos. Remover com pano 
macio úmido, trocando a fase do pano e trocando a água quantas vezes forem necessárias, até que a água 
esteja limpa. Realizar a desinfecção com álcool 70% quando for recomendado.

 PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO A utilização de produtos de limpeza e de desinfec-
ção, quando for o caso, precisa estar de acordo com as determinações da Comissão de controle e infec-
ção	da	instituição	se	houver.	A	sua	seleção	também	deverá	considerar	os	seguintes	critérios:	•	Natureza	
da	superfície	a	ser	limpa	ou	desinfetada,	e	se	pode	sofrer	corrosão	ou	ataque	químico.	•	Tipo	e	grau	de	
sujidade	e	sua	forma	de	eliminação.	•	Tipo	de	contaminação	e	sua	forma	de	eliminação,	observando	mi-
crorganismos	envolvidos,	com	ou	sem	matéria	orgânica	presente.	•	Qualidade	da	água	e	sua	influência	
na	limpeza	e	desinfecção.	•	Método	de	limpeza	e	desinfecção,	tipo	de	máquina	e	acessórios	existentes.	
24	•	Medidas	de	segurança	na	manipulação	e	uso.	Caso	o	germicida	entre	em	contato	direto	com	fun-
cionários, considerar a irritação dérmica e toxidade.

Produtos Químicos Todos os produtos químicos apresentam algum risco para quem os manuseia. 
O ideal é que a empresa responsável pelo fornecimento oriente e treine os usuários, demonstrando 
como utilizar corretamente e sem riscos para a saúde e/ou para as áreas a serem limpas, com o uso de 
medidas simples como a utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) Em qualquer diluição 
de produtos concentrados, os usuários devem seguir as orientações do fabricante para obter o resultado 
esperado. As diluições devem ser feitas com muito cuidado, evitando respingos de produtos concentra-
dos, tanto no auxiliar de limpeza como no ambiente onde está sendo feita a manipulação. Alguns produ-
tos, principalmente os concentrados, podem causar irritação na pele, olhos, mucosas e até queimaduras 
nos operadores. Deve-se estar atentos às dosagens recomendadas, uma vez que nas dosagens manuais 
podem ocorrer erros na diluição, o que inclusive compromete a eficácia do produto. O recipiente onde 
está sendo diluído o produto deve estar limpo e ser lavado entre a diluição de um produto e outro. As 
diluições devem ser feitas sempre acrescentado ao produto água e não ao contrário, é obrigatório utilizar 
sempre um dosador para proceder à diluição. O armazenamento deve ser feito em locais onde a tempe-
ratura ambiente não apresente calor ou frio excessivos, distante de crianças e animais e/ou conforme 
outras orientações do fabricante, além de sempre estarem devidamente identificados. Um cuidado adi-
cional é o de armazenar a solução de uso em recipientes fechados, evitando a contaminação do mesmo. 

Engano comum no manuseio de produtos químicos para limpeza é achar que misturar produtos au-
menta eficácia, o que não é verdade. Essa mistura pode  produzir gases tóxicos, níveis de calor perigosos, 
danos a saúde e ao meio ambiente, sem contar que a mistura pode neutralizar os produtos, invalidando 
a aplicação. 

9. . PROTOCOLO DO USO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

AVENTAL
Protege contra o contato com fluídos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos 

provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmi-
co, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de 
artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. 



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 412/ Edição 4 - 28 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8

MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidra-
rias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas 

PROTETOR OCULAR (ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES) 
Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contami-
nação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volan-
tes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material 
biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir  lavagem com água e sabão e 
desinfecção quando indicada. 

BOTAS EM PVC  Indicada para as atividades de lavagem em geral 
LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas 

nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tu-
bulações na parte alta, etc.). AMARELA – usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, 
paredes, portas e portais, pias, etc). A escolha do EPI dependerá do procedimento a ser realizado pelo 
profissional. Os EPI não descartáveis são de uso individual. Quando for atingido por sangue/secreções, 
deve ser higienizado após o uso. 

Diariamente os calçados, luvas e avental de borracha, devem ser lavados, desinfetados, secos e arma-
zenados em local arejado. 

10. PROTOCOLO DE COLETA DE LIXO 

Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza. As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de 
sua capacidade. Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário. O lixo deve ser recolhido sempre 
que for necessário. Acondicionar o resíduo biológico (Resolução 306-ANVISA, 358 CONAMA ) em 
saco plástico branco leitoso. Acondicionar o resíduo comum (Resolução 306-ANVISA e 358 CONA-
MA) em saco plástico nas cores verde, azul ou outra cor que o EAS (estabelecimento de assistência a 
saúde) recomendar. Manter os recipientes de lixo em locais afastados do tráfego de pessoas e fechados. 
Não colocar sacos de lixo pelos corredores, os mesmos devem ser armazenados no container do abrigo 
interno e encaminhados para o abrigo externo. No setor que não dispor de abrigo interno os resíduos 
deverão ser transportados (em container) para o abrigo externo. As caixas para materiais

perfurocortante,deverão ser transportadas em container específico, alternando com os outros tipos 
de resíduos. Não desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro saco maior. O carrinho que trans-
porta o lixo não deve ser deixado nos corredores e nem em outro local de acesso a paciente, funcionários 
e ao público. No caso de haver derramamento de resíduos no piso ou em outra superfície, o mesmo de-
verá ser removido. Em seguida, proceder a técnica de limpeza do local, seguida por desinfecção quando 
necessário. A descrição dos tipos de resíduos está ilustrada na figura abaixo:

11. Registros

•	 Ficha	de	Controle	de	EPI’s
•	 Autorização	de	Entrega	de	EPI’s

12 Referências

•	 NR	–	6	–	Equipamento	de	Proteção	Individual	–	EPI;
•	 NR	–	09	–	Programa	de	Prevenção	de	Riscos	Ambientais;
•	 NR	–	32	–	Segurança	em	Serviços	de	Saúde

Lei Complementar nº 168/2013

RESOLUÇÃO Nº 007/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 
28, inciso I do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, conside-
rando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na sede, juntamente com a Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentaram na 80ª Reunião Técnica, ocor-
rida em 20/12/2016, a proposta do Planejamento Estratégico anual da FSPSS/2017, conforme Ata da 
80ª Reunião Técnica.

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e Diretoria Executiva, com rela-
ção à matéria. 

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar o Planejamento Estratégico anual da FSPSS/2017, conforme Ata da 80ª Reunião 
Técnica.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

São Sebastião, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 


