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PREFÁCIO

O cenário era desafiador. 

Lidar com a área de pessoal sempre foi uma das maiores, senão a maior das provações de 
qualquer gestor. no entanto, assumir a Chefia do departamento-Geral do pessoal representava 
ser muito mais do que isso. 

não se tratava de ser, simplesmente, o responsável por gerenciar cerca de setecentos e cinquenta 
mil vidas. no exército, isso não basta. se em uma empresa normal você gerencia pessoas, 
aqui você as compromete. Chamamos isso de Gestão de vidas. militares da ativa, inativos, 
pensionistas e seus dependentes; servidores civis da ativa, inativos e pensionistas; pensionistas 
de ex-combatentes; cadetes, alunos de estabelecimentos de ensino e soldados do efetivo variável; 
enfim, todos que fazem parte da família verde-Oliva precisam se sentir permanentemente 
apoiados e amparados. 

Confesso que os primeiros dias à frente do dGp foram de muitos desafios. a análise inicial 
dos objetivos do departamento descortinou um cenário bem mais complexo do que aquele que 
eu supunha anteriormente. e uma conclusão era inevitável: precisaríamos ter foco e dedicação 
e, principalmente, eleger o objetivo principal, tendo em vista sua importância, sensibilidade e 
urgência. 

É como nos disse, certa vez, um grande pensador: “foco não é o fato de o gestor ter de dizer sim 
a tudo aquilo que é importante, mas a capacidade de dizer não ao que é importante, porém, não 
imprescindível”.

assim, elegemos o nosso foco prioritário: a Revitalização da saúde assistencial do exército. 

a importância da saúde para o bem-estar e a tranquilidade das nossas famílias é inconteste. 
diante disso, e considerando o cenário geral de enorme crise por que passa o sistema de saúde 
do Brasil, foi necessário estabelecê-la como nossa prioridade número um. Com uma grande 
quantidade de planos de saúde em processos de liquidação e recuperação judicial, além de uma 
inflação médica anual da ordem de 19%, nós não poderíamos esperar que essa crise também 
batesse às nossas portas. precisávamos atuar proativamente e com grande energia. 

dentro desse contexto, diversas medidas foram sendo tomadas para evitar uma grave crise que, 
segundo nossas previsões, iria eclodir em 2020. Inicialmente, procuramos conscientizar todos 
aqueles que integram a estrutura de saúde da força terrestre (integrantes do dGp, Comandantes 
de Regiões militares, Inspetores de saúde e diretores das nossas Organizações de saúde) por 
meio de videoconferências, palestras e visitas de orientação. 

posteriormente, realizamos o simpósio de saúde/2017 nas instalações do nosso HCe, em fevereiro, 
no Rio de Janeiro. saímos do evento totalmente alinhados e com uma grande quantidade de Boas 
práticas levantadas, com o potencial de permear nossas Oms com os anticorpos da imunização 
da anunciada crise. uma delas dizia respeito, exatamente, à elaboração dos necessários 
Procedimentos Operacionais Padrão (pOps) na área de enfermagem. um trabalho meticuloso 
e persistente realizado pelos integrantes do Hospital Central do exército (HCe) – estratégica 



Organização militar de saúde –, que enxergaram a grande oportunidade de padronizar os 
procedimentos na área da saúde, nivelando-os em alto grau de qualidade. 

e assim foi feito. uma Boa prática que merece nossos efusivos elogios. 

e os efeitos dessa grandiosa tarefa não se restringem aos limites do HCe. eles estão sendo 
disseminados pelas demais Oms e têm o poder de melhorar, paulatinamente, a qualidade do 
sistema de saúde do nosso exército, como sempre tem sido feito. 

exemplos como esse farão com que, no futuro, a leitura do passado mostre que, mais uma vez, 
o exército soube enfrentar um grave problema com visão prospectiva, proatividade e pessoas 
comprometidas, pois, neste exato momento, nós estamos construindo o nosso amanhã. 

parabéns aos integrantes do HCe pelo belo trabalho realizado! 

prossigam firmes e motivados, pois o nosso desafio é grande e o trabalho a ser executado 
continuará bastante árduo. 

Que todos os que utilizarem este magnífico trabalho percebam que estarão sendo partícipes de 
um grupo que enfrenta o desafio de manter o sistema de saúde do exército sustentável, eficiente 
e voltado para os verdadeiros interesses da Instituição: ter um sistema de saúde assistencial à 
altura da família militar. 

parabéns aos integrantes do HCe pelo belo trabalho realizado! 

missão cumprida! vamos em frente!

General de exército manoel Luiz narvaz pafIadaCHe 
Chefe do departamento-Geral do pessoal



APRESENTAÇÃO

Os procedimentos Operacionais padrão (pOps) de enfermagem, confeccionados com base no 
preconizado por literatura atual pertinente, representam a descrição sistematizada e detalhada 
das rotinas a serem adotadas pelos profissionais da área de enfermagem. portanto, os pOps 
constituem uma importante ferramenta de gestão, indispensável no cenário do planejamento e 
da acreditação hospitalar, contribuindo para assegurar boas práticas na saúde.

O lançamento desta coletânea de procedimentos tem por finalidade padronizar as etapas de 
execução das ações de atendimento, proporcionando melhor qualidade, segurança, agilidade e 
economicidade.

a implementação dos pOps servirá como fonte constante de consulta e representará mais uma 
etapa na consolidação das Organizações militares de saúde compromissadas com a qualidade e 
a segurança na assistência, sempre com o foco nos seus usuários.

General de exército Walter souza BRaGa nettO 
Comandante militar do Leste





INTRODUÇÃO

a enfermagem é formada por um grupo imprescindível de profissionais. O enfermeiro e o 
técnico de enfermagem acompanham e cuidam dos pacientes durante as 24 horas do dia, sete 
dias por semana, assistindo integralmente suas necessidades e prestando o necessário apoio 
também aos familiares. eis aí, no meu entendimento, a singularidade maior dos profissionais de 
tão importante categoria. enfermeiros e técnicos de enfermagem estando, sem interrupção, ao 
lado dos pacientes, desenvolvem o olhar que diferencia, os registros que garantem importantes 
informações e o cuidado acolhedor e restaurador.

ao longo de minha vivência de mais de 30 anos como médico e gestor, aprendi a admirar 
esses companheiros seguidores de florence nightingale e anna nery. O trabalho por eles 
desempenhado permite-me afirmar que um hospital que possui um corpo de enfermagem sério e 
comprometido realiza, inegavelmente, uma assistência segura e de qualidade aos seus pacientes.

O planejamento é o ponto de partida do trabalho bem realizado. na saúde não é diferente. para 
bem atender os pacientes, é necessário planejar e agir. Ligando uma ponta à outra, do plano à 
ação, estão o estudo, o respeito e a dedicação. assim é com nossa enfermagem, sempre pautada 
no paciente como objetivo maior.

Os procedimentos Operacionais padrão (pOps), listados nas páginas seguintes, materializam a 
intenção de nossa enfermagem de assegurar a melhor assistência aos usuários, padronizando 
e operacionalizando as ações específicas de acordo com o recomendado pela atual literatura 
científica.

Os pOps não devem ser entendidos como uma mera cartilha, mas como um instrumento valioso 
para descrever as melhores práticas em enfermagem, constituindo excelente caminho para uma 
assistência ágil, segura e de qualidade.

para uma apresentação de mais fácil consulta, os procedimentos estão divididos em seis volumes: 
unidade materno-Infantil, unidades especiais, Bloco Cirúrgico, Clínica médica, Clínica Cirúrgica/ 
Ortopedia/psiquiatria/Oncologia/CCIH e unidades de pacientes externos. todavia, apesar de 
tal distribuição ser exclusivamente pedagógica, reconhecemos a importância do entrosamento 
entre os saberes para o alcance do cuidado articulado e integral.

por fim, desejo que os presentes pOps possam colaborar para caminharmos sem cessar rumo 
a uma assistência de enfermagem cada vez mais comprometida com a qualidade e o respeito à 
família verde-oliva.

HOspItaL CentRaL dO eXÉRCItO 
“Cuidar de você nos motiva.”

General de Brigada médico alexandre faLCãO Corrêa 
diretor do HCe
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 01
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

1 - DEFINIÇÃO: 
É a retirada da sujidade visível dos artigos antes de encaminhar para limpe-
za na Cme.

2 - INDICAÇÃO: 
para evitar a formação de biofilme e garantir a esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 equipamento de proteção Individual (epI) – luvas de procedimento, 

avental, máscara, óculos e calçados fechados;
•	 detergente enzimático/glucoprotamina;
•	 água potável;
•	 recipiente rígido para a pré-limpeza e o transporte.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
utilizar epI (luvas de procedimento, avental, máscara, óculos e calçados 
fechados).

6 - PONTO CRíTICO: 
encaminhar o artigo o mais rápido possível para a Cme.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Lava o material com água e 
detergente, retirando a sujeira 
visível.

após o procedimento 
nas unidades de 
internação e/ou no 
Centro Cirúrgico.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

separa o material:
•	não crítico;
•	semicrítico;
•	crítico.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Realiza a limpeza do material 
não crítico no próprio setor, 
segundo o respectivo pOp. 

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

acondiciona os materiais semi-
crítico e crítico em recipientes 
lisos, rígidos e fechados.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro no livro 
específico.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

encaminha os materiais semicrí-
tico e crítico à Cme.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 02
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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IS1 - DEFINIÇÃO: 

É a retirada da sujidade visível dos instrumentais nos centros cirúrgicos 
antes de encaminhar para limpeza na Cme.

2 - INDICAÇÃO: 
para evitar a formação de biofilme e garantir a esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 equipamento de proteção Individual (epI) – luvas de procedimento, 

avental, máscara, óculos e calçados fechados;
•	 detergente enzimático/glucoprotamina;
•	 água potável;
•	 água destilada;
•	 seringa de 20 ml;
•	 recipiente rígido para a pré-limpeza e o transporte.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
utilizar epI (luvas de procedimento, avental, máscara, óculos e calçados 
fechados).

6 - PONTO CRíTICO: 
encaminhar o artigo o mais rápido possível para a Cme.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

separa os materiais cirúrgicos 
que não podem ser imersos e os 
envolve em compressas úmidas 
com água destilada.

após o procedimento 
nas unidades de 
internação e/ou no 
Centro Cirúrgico.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Imerge o instrumental cirúrgico 
em recipiente contendo solução 
com detergente enzimático e 
água, conforme orientação do 
fabricante.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Injeta essa solução dentro do 
lúmen do instrumental com uma 
seringa de 20 ml.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Imediatamente após o término 
da cirurgia, acondiciona em 
container rígido e fechado o 
instrumental cirúrgico envolto na 
solução de detergente.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

encaminha todo o material 
crítico à Cme.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 03
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o recebimento do material pré-limpo dos setores no expurgo da Cme.

2 - INDICAÇÃO: 
para lavagem e limpeza do material.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 Livro de Recebimento de materiais;
•	 Livro de Cautela de Bandejas;
•	 fichas de material Carga das unidades de Internação;
•	 formulário de troca de Bandejas.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Indispensável utilizar epI (luvas de procedimento).

6 - PONTO CRíTICO: 
Controle do material.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.

R
E
C

E
P
Ç

Ã
O

 D
E
 

M
A

T
E
R

IA
L 

N
O

 E
X

P
U

R
G

O



20

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Confere e inspeciona o material a 
receber.

no momento de 
entrada no expurgo.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

procede à triagem, devolvendo 
quando danificado, sujo, violado 
ou incompleto.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Relaciona o material recebido no 
devido livro ou ficha.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

assina e solicita a assinatura do 
funcionário da uI que estiver 
entregando o material nos res-
pectivos formulários.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Identifica o material e o encami-
nha à equipe responsável pelo 
processamento.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 04
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o processo de limpeza e retirada de toda a sujeira presente.

2 - INDICAÇÃO: 
para iniciar o processamento do material.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 detergente enzimático;
•	 escovas de limpeza;
•	 seringas;
•	 pistolas de pressão;
•	 lavadora ultrassônica;
•	 ar comprimido;
•	 compressas para secagem;
•	 recipientes rígidos;
•	 lentes de aumento;
•	 rótulos de identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Indispensável utilizar epI (luvas de cano longo, máscara, óculos de prote-
ção, avental impermeável, sapatos impermeáveis).

6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 integridade dos artigos;
•	 prazo de validade de soluções;
•	 teste diário da lavadora ultrassônica.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

procede à submersão de todo 
o material que deu entrada em 
detergente enzimático pelo tem-
po recomendado pelo fabricante 
do produto.

após entrada e regis-
tro do material em 
impresso próprio.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Realiza a limpeza mecânica de 
todo o material com escovas 
próprias e água corrente.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Realiza o processamento do 
material de conformação comple-
xa em lavadora ultrassônica de 
acordo com as normas vigentes 
para a Cme.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Realiza a limpeza final e o enxá-
gue de todo o material com água 
corrente.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Realiza a secagem de todo o 
material com ar comprimido 
filtrado e tecido apropriado.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

Colaborador do 
expurgo

procede à inspeção final dos 
artigos utilizando lente de 
aumento, retornando ao início do 
processo quando a limpeza não 
estiver satisfatória.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

Colaborador do 
expurgo

encaminha todo o material devi-
damente identificado à equipe de 
preparo.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.



23

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 05
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É a destruição da maioria dos microorganismos através de processo físico 
ou químico.

2 - INDICAÇÃO: 
para destruir os microorganismos dos materiais.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
materiais para uso em aparelho respiratório não podem ser desinfetados 
com desinfetante químico.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 agente químico/físico;
•	 recipiente de plástico rígido;
•	 água destilada.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
utilizar epI (luvas de cano longo, máscara, óculos de proteção, avental 
impermeável e sapatos fechados).

6 - PONTO CRíTICO: 
Controle da validade da solução após o preparo.
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7 - REFERÊNCIAS: 
assOCIaÇãO pauLIsta de epIdemIOLOGIa e COntROLe de 
InfeCÇãO ReLaCIOnada À assIstÊnCIa À saÚde (apeCIH). limpeza, 
desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde. 1. ed. são 
paulo: apeCIH, 2010.

BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas recomendadas: centro cirúrgico, 
recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização. 5. ed. são 
paulo: sOBeCC, 2009.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

procede a uma inspeção visual após 
a limpeza, verificando a remoção de 
toda a sujidade aparente.

após a limpeza 
mecânica ou manual 
do material.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Coloca o agente desinfetante em 
um recipiente com tampa no qual o 
artigo possa ser imerso.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

procede à imersão total das peças 
que compõem o artigo no recipiente.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Injeta, com seringa, o desinfetante 
em todos os artigos que apresentem 
tubulações ou canais, de forma que 
todos os espaços sejam preenchidos 
pela solução, removendo todas as 
bolsas de ar.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

deixa o artigo submerso na solução 
desinfetante pelo tempo preconiza-
do pelo fabricante (15 min).

após passo anterior. expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

Remove o artigo da solução 
desinfetante e procede ao enxágue 
abundante de todas as superfícies 
internas e externas, bem como de 
suas peças removíveis, com água 
destilada, purificada por osmose 
reversa ou potável.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

seca todos os artigos com o auxílio 
de um campo de tecido limpo ou 
descartável, macio e sem fiapos, e/
ou com ar comprimido.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

técnico de 
enfermagem

disponibiliza o artigo para utiliza-
ção imediata, acondicionando-o em 
container com tampa.

após o passo 
anterior.

expurgo do 
setor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

pOp nº 05

DESINFECÇÃO DOS MATERIAIS
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 06
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o envolvimento do material com embalagem adequada ao processo de 
esterilização.

2 - INDICAÇÃO: 
para proteger o material de contaminação após a esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 indicador químico;
•	 embalagem tyvec;
•	 grau cirúrgico;
•	 manta hidrofílica/hidrofóbica;
•	 papel crepado;
•	 fita adesiva;
•	 fita zebrada (indicador externo);
•	 seladora;
•	 caneta para identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
fazer identificações legíveis com data de preparo, data de validade, nome 
de quem preparou.

6 - PONTO CRíTICO: 
embalagens adequadas para cada tipo de material.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Recebe o material limpo do expurgo 
da Cme.

após o 
procedimento 
de lavagem, 
limpeza e 
secagem.

Bancada nº 1.

técnico de 
enfermagem

Realiza uma checagem do material em 
relação a quantidade de itens, limpeza 
e ausência de danos.

após o passo 
anterior. Bancada nº 1.

técnico de 
enfermagem

arruma e embala o material de acordo 
com o que é prescrito pelas normas 
técnicas, colocando o indicador quími-
co devidamente datado e assinado.

após o passo 
anterior. Bancada nº 1.

técnico de 
enfermagem

Coloca identificação, data e prazo de 
validade em todo o material.

após o passo 
anterior. Bancada nº 1.

técnico de 
enfermagem

encaminha ao responsável pela esteri-
lização do material.

após o passo 
anterior. Bancada nº 1.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro da produção no 
respectivo livro.

após o passo 
anterior. Bancada nº 1.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 07
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
É o envolvimento do material com embalagem adequada ao processo de 
esterilização.

2 - INDICAÇÃO: 
para proteger o material de contaminação após a esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 embalagem grau cirúrgico;
•	 seladora.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Identificar o material com letras legíveis: data de preparo, data de validade 
e nome de quem preparou.

6 - PONTOS CRíTICOS: 
embalagens adequadas para cada tipo de material.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

fornece todo o material para a 
equipe de preparo, o funcionário 
responsável pelo setor de 
estoque da Cme.

no início do 
expediente, após 
a distribuição das 
tarefas diárias.

Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

procede à classificação e distri-
buição de acordo com a determi-
nação do Chefe de equipe.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

prepara e embala os itens de 
acordo com o preconizado pelas 
normas técnicas.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

Coloca identificação, data e 
prazo de validade em todo o 
material.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

encaminha ao responsável pela 
esterilização do material escala-
do para aquele dia.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro da produção 
no respectivo livro.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 08
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É a dobradura das roupas e seu envolvimento.

2 - INDICAÇÃO: 
para proteger o material de contaminação após a esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 manta hidrofílica/hidrofóbica;;
•	 papel crepado;
•	 caneta de identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
fazer identificações legíveis com data de preparo, data de validade e nome 
de quem preparou.

6 - PONTO CRíTICO: 
visualização da integridade e limpeza das roupas.

7 - REFERÊNCIA:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem Recebe as roupas da Lavanderia.

no início do plantão, 
após a distribuição 
das tarefas.

Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

Realiza uma checagem na 
roupa em relação à limpeza e à 
integridade.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

procede à dobradura das peças 
de acordo com as normas 
técnicas.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

arruma e embala as peças 
conforme suas peculiaridades em 
kits pré-estabelecidos de acordo 
com as necessidades dos setores 
usuários.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

Coloca identificação, data e 
prazo de validade em todo o 
material.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

encaminha ao responsável pela 
esterilização do material.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro da produção 
no respectivo livro.

após o passo 
anterior. Bancada nº 2.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 09
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o processo de destruição de todos os organismos vivos, incluindo bacté-
rias e esporos, através do vapor úmido saturado.

2 - INDICAÇÃO: 
para fornecer material estéril nos procedimentos invasivos.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
materiais termossensíveis.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 autoclave;
•	 teste Bowie & dick;
•	 teste biológico;
•	 formulário de Registro de material nas autoclaves;
•	 cesto para acondicionamento dos materiais.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
 Realizar o teste biológico diariamente e sempre que houver material a ser 
implantado.

6 - PONTO CRíTICO: 
verificar a presença de umidade nas embalagens quando retirar o material 
da autoclave.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Realiza um ciclo de esterilização 
seguro com o teste Bowie & dick.

no início do 
plantão.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Recebe o material a esterilizar da 
equipe de preparo de material Inox, 
da equipe de preparo de material 
penso, da equipe de preparo de 
Roupa ou diretamente da Recepção. 

diariamente. sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

verifica a compatibilidade e preenche 
a etiqueta com os seguintes dados: 
identificação do artigo, data de pro-
dução, validade, método, responsável 
e setor de origem.

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

acondiciona o material a ser esteri-
lizado nos equipamentos de acordo 
com o recomendado nos manuais 
(preenchendo até 80% da câmara 
e atentando para a manutenção de 
espaço entre os artigos para circula-
ção do agente).

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Realiza a operação do equipamento 
conforme o manual, acompanhando 
todo o processo.

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

verifica a validação do procedimento 
através dos indicadores.

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro do ciclo no 
respectivo livro.

após o passo 
anterior.

sala de 
monitoramento.

técnico de 
enfermagem

acondiciona o material estéril nos 
lugares apropriados.

após o passo 
anterior. arsenal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 10
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO: 
É o teste realizado com ampolas com bacilos para verificar se a autoclave 
eliminou todos os microorganismos.

2 - INDICAÇÃO: 
para garantir o processo de esterilização.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 pacote teste desafio com indicador biológico;
•	 formulário de Controle de Indicador Biológico.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Realizar o teste biológico diariamente no primeiro ciclo e sempre que 
houver material a ser implantado.

6 - PONTO CRíTICO: 
Quebrar o recipiente de vidro dentro da ampola antes de colocar na 
incubadora.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.



36

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Confirma resultado seGuRO do teste 
Bowie & dick.

no início do 
plantão.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Coloca o pacote teste desafio com o 
indicador biológico no equipamento 
no 1º ciclo do dia.

diariamente. sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Realiza a operação do equipamento 
conforme o manual, acompanhando 
todo o processo.

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Retira o pacote e o abre, verificando 
se o indicador de processo da ampola 
teve sua cor alterada.

após o passo 
anterior.

sala de 
esterilização.

técnico de 
enfermagem

Quebra o recipiente de vidro contido 
no interior da ampola, misturando 
o meio de cultura com o bacilo 
stearothermophilus.

após o passo 
anterior.

sala de 
monitoramento.

técnico de 
enfermagem

Coloca a ampola na incubadora, 
realizando a leitura a cada hora, até a 
3ª hora.

após o passo 
anterior.

sala de 
monitoramento.

técnico de 
enfermagem

faz o registro no Livro de Controle 
Biológico.

após o passo 
anterior.

sala de 
monitoramento.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 11
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o processo de destruição de todos os micro-organismos (incluindo 
bactérias e esporos) dos materiais termossensíveis utilizando o peróxido 
de hidrogênio.

2 - INDICAÇÃO: 
para materiais termossensíveis.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
materiais com presença de água e que contenham celulose e cobre.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 cassete de peróxido de hidrogênio;
•	 indicador biológico;
•	 ar comprimido;
•	 formulário de Registro de material processado.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Realizar o teste biológico diariamente no primeiro ciclo.

6 - PONTO CRíTICO: 
Quebrar o recipiente de vidro dentro da ampola do teste biológico antes de 
colocar na incubadora.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Recebe do expurgo o material a ser 
esterilizado.  

após verificar 
que o material a 
ser esterilizado é 
termossensível.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

verifica a compatibilidade e preenche os 
seguintes dados: identificação do artigo, 
data de produção, validade, método, 
responsável e setor de origem.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

acondiciona o material a ser esterilizado 
nos equipamentos de acordo com o 
recomendado nos manuais (preenchendo 
até 80% da câmara e atentando para a 
manutenção de espaço entre os artigos 
para circulação do agente).

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Realiza a operação do equipamento 
conforme o manual, acompanhando todo 
o processo.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

verifica a validação do procedimento 
através dos indicadores.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

procede ao registro do ciclo no respectivo 
livro.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

acondiciona o material estéril nos lugares 
apropriados.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 12
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
É o teste realizado com ampolas contendo bactérias para verificar se o 
equipamento está destruindo os micro-organismos.

2 - INDICAÇÃO: 
para proporcionar uma esterilização segura.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 ampolas de indicador biológico;
•	 embalagem tyvec;
•	 seladora;
•	 formulário de Registro de material processado.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Realizar o teste biológico diariamente no primeiro ciclo.

6 - PONTO CRíTICO: 
Quebrar o recipiente de vidro dentro da ampola do teste biológico antes de 
colocar na incubadora.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

separa a ampola de indicador biológico, 
verificando integridade, validade e com-
patibilidade com o método (peróxido de 
hidrogênio).

no início do 
plantão.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

prepara o pacote teste, com uma ampola 
de teste em embalagem própria (tyvec), 
abrindo o orifício da tampa para penetra-
ção do agente.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Coloca o pacote teste no centro da prate-
leira do meio no 1º ciclo do dia.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Realiza a operação do equipamento 
conforme o manual, acompanhando todo 
o processo.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Retira o pacote e, antes de abri-lo, fecha o 
orifício da tampa e verifica se o indicador 
de processo da ampola teve sua cor 
alterada.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Quebra o recipiente de vidro contido no 
interior da ampola, misturando o meio de 
cultura à tira impregnada com o bacilo 
stearothermophilus.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

Coloca a ampola na incubadora, realizan-
do a primeira leitura após 24 horas e a 
definitiva após 48 horas.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

técnico de 
enfermagem

faz o registro no Livro de Controle 
Biológico.

após o passo 
anterior.

sala de 
preparo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 13
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO: 
É a entrega dos materiais esterilizados aos setores solicitantes.

2 - INDICAÇÃO: 
para fornecer materiais adequados aos pacientes.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 registros de controle de saída dos materiais;
•	 caneta.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
•	 entregar o material somente a funcionários do HCe;
•	 conferir o setor, o tipo de material e o quantitativo.

6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 nome legível de quem entregou e de quem recebeu o material;
•	 embalagens íntegras;
•	 entrega do material somente a funcionários do HCe.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

verifica o correto armazenamento do 
material, a data de validade e a condi-
ção da embalagem.

no início do 
plantão. arsenal.

técnico de 
enfermagem

verifica as condições assépticas e 
ambientais da área.

no início do 
plantão. arsenal.

técnico de 
enfermagem

Realiza a distribuição do material aos 
diversos setores em conformidade com 
os registros nos respectivos livros e 
formulários.

durante todo o 
plantão. dispensação.

técnico de 
enfermagem

providencia o lançamento do forneci-
mento na conta contábil do respectivo 
usuário no sistema Hospitalar.

após o passo 
anterior. dispensação.

técnico de 
enfermagem

procede aos devidos registros e exige 
as assinaturas correspondentes nos 
livros e formulários.

após o passo 
anterior. dispensação.

técnico de 
enfermagem

verifica as reais necessidades de 
reposição dos estoques, informando-as 
à Coordenação técnica.

diariamente. arsenal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em março/1995.
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 14
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É a remoção da sujeira dos carrinhos.

2 - INDICAÇÃO: 
para assegurar que os materiais estéreis não se contaminem durante o 
transporte.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 álcool a 70%;
•	 detergente neutro;
•	 tecido adequado;
•	 formulário de Controle de Limpeza.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
É indispensável a fiscalização constante.

6 - PONTO CRíTICO: 
atenção para não utilizar o mesmo carrinho para trazer material contami-
nado e levar material estéril.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário 
da empresa de 
limpeza

faz a limpeza com pano úmido, deter-
gente neutro e água.

no início do 
plantão e 
também de 
acordo com a 
necessidade.

setor de 
guarda do 
carrinho.

funcionário 
da empresa de 
limpeza

Registra no formulário a data e o nome 
de quem fez a limpeza. diariamente.

setor de 
guarda do 
carrinho.

funcionário 
da empresa de 
limpeza

Lava o carrinho com detergente neutro. semanalmente.

expurgo ou 
outro local 
designado pela 
chefia do setor.

Chefia do setor verifica se o formulário foi preenchido 
e se o carrinho está limpo. diariamente.

setor de 
guarda do 
carrinho.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em setembro/2014.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 15
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É o procedimento de recepção, registro e encaminhamento de material 
para fora da Cme.

2 - INDICAÇÃO: 
materiais que não são esterilizados na Cme por motivos diversos.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
materiais incompletos ou danificados.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 container para acondicionamento e transporte de material;
•	 formulário de encaminhamento de material para processamento 

externo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Registro correto do setor e do quantitativo de material.

6 - PONTO CRíTICO: 
Controle dos registros.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Confere e inspeciona o material a ser 
encaminhado.

nos dias 
estipulados 
pelo contrato 
com a empresa 
terceirizada

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

procede à inspeção do material, devol-
vendo quando danificado, sujo, violado 
ou incompleto.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Registra o material na ficha de 
encaminhamento para processamento 
terceirizado.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

assina os formulários apropriados e 
solicita a assinatura do funcionário da 
uI que estiver entregando o material.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Coloca o material no container para 
encaminhamento e identifica externa-
mente o tipo de material, a quantidade 
e o setor.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

faz a digitação do formulário de 
encaminhamento de material para 
processamento externo em duas vias.

após o passo 
anterior.

secretaria da 
Cme.

Chefe ou 
enfermeiro da 
Cme

assina as duas vias do formulário. após o passo 
anterior.

secretaria da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

entrega o container com o material 
a ser esterilizado ao funcionário da 
empresa terceirizada junto com uma 
via do formulário.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Guarda a 2ª via do formulário em pasta 
específica para conferência posterior.

após o passo 
anterior.

secretaria da 
Cme.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em setembro/2014.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 16
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o procedimento de recepção dos materiais enviados para esterilização 
externa.

2 - INDICAÇÃO: 
materiais que não são esterilizados na Cme por motivos diversos.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
notas fiscais de envio.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Comparar o material recebido com o material enviado anteriormente.

6 - PONTO CRíTICO: 
Conferência do material.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Recebe o material esterilizado 
de acordo com o formulário de 
encaminhamento preenchido na saída 
desse material.

nos dias 
estipulados 
pelo contrato 
com a empresa 
terceirizada.

secretaria da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

deixa o formulário preenchido na mesa 
da Chefia.

após o passo 
anterior.

sala da Chefia 
da Cme.

técnico de 
enfermagem

Confere o material de acordo com o 
formulário de envio.

após o passo 
anterior.

sala da Chefia 
da Cme.

técnico de 
enfermagem

Leva o material para o arsenal a fim de 
ser armazenado e distribuído.

após o passo 
anterior.

arsenal da 
Cme.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em setembro/2014.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 17
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1- DEFINIÇÃO: 
Consignados são os materiais utilizados em cirurgias para atender a neces-
sidades específicas de pacientes internados no HCe.

2 - INDICAÇÃO: 
Controle dos materiais.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não haver necessidade de estoque nos centros cirúrgicos.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 caneta;
•	 formulário de registro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
verificar a integridade e o quantitativo dos materiais.

6 - PONTO CRíTICO: 
Conferência do material e horário de entrega.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. portaria nº 529, de 1 de abril de 2013. Institui 
o programa nacional de segurança do paciente (pnsp). Diário Oficial da 
União. Brasília, df: Imprensa nacional, n. 62, seção 1, p. 43, 2 abr. 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Recebe do representante da empresa 
o material consignado a ser usado no 
procedimento cirúrgico previamente 
agendado no mapa de cirurgias.

até as 18 horas 
do dia anterior 
à cirurgia.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Confere o material cirúrgico a ser 
processado, registrando sua entrada 
e emitindo um recibo com o material 
recebido e sua quantidade.

após o passo 
anterior.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

Realiza todo o processo de limpeza, 
embalagem, esterilização e encami-
nhamento do material consignado ao 
Centro Cirúrgico do Bloco de agudos 
(CCBa).

após o passo 
anterior. Cme.

técnico de 
enfermagem

Conduz ao CCBa o material consigna-
do e os acessórios que serão utilizados 
nos procedimentos cirúrgicos.

no dia da 
cirurgia. CCBa.

técnico de 
enfermagem

Conduz o material consignado usado 
no procedimento cirúrgico ao expurgo 
da Cme, depois de o mesmo ter sido 
submetido a uma pré-lavagem no 
expurgo do CCBa.

após a 
cirurgia.

expurgo do 
CCBa.

técnico de 
enfermagem

encaminha o material para a Cme após 
a pré-lavagem.

após a 
cirurgia.

expurgo da 
Cme.

técnico de 
enfermagem

faz a lavagem do material e o mantém 
em local próprio no expurgo para ser 
recolhido pela empresa contratada.

após a 
lavagem.

expurgo da 
Cme.

Representante 
da empresa

Recolhe o material e os acessórios no 
expurgo da Cme.

após a lavagem 
e a secagem.

expurgo da 
Cme.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÃO

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em janeiro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2015.

01 Criação do pOp em setembro/2014.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)

POP Nº 18
elaboração: Rogério arruda de Lima – tC           
Revisão: Cláudia abranches angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
É a verificação da eficiência da limpeza por um indicador de limpeza.

2 - INDICAÇÃO: 
Controle da limpeza dos materiais.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 aparelho de leitura;
•	 swab;
•	 formulários de registros.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
verificar técnica asséptica.

6 - PONTO CRíTICO: 
Introdução correta do swab.

7 - REFERÊNCIA: 
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária. 
Resolução da diretoria Colegiada (RdC) nº 15, de 15 de março de 2012. 
dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produ-
tos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
df: Imprensa nacional, n. 54, seção 1, p. 43, 19 mar. 2012.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro Retira os swabs da geladeira. no início do 
plantão.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

enfermeiro
separa o material que vai ser 
analisado e calça luvas esté-
reis antes de pegar o material.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

Responsável 
pelo teste

Realiza o teste, colocando o 
swab na parte mais crítica do 
artigo.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

Responsável 
pelo teste

Introduz o swab no aparelho 
e faz a leitura do resultado.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

Responsável 
pelo teste

Registra o resultado na plani-
lha de coleta.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

Responsável 
pelo teste Realiza mais dois testes. após o passo 

anterior.
sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

enfermeiro analisa os resultados 
encontrados.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

enfermeiro Repassa os valores para o 
computador.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

enfermeiro
armazena os resultados 
encontrados para a realização 
de indicadores.

após o passo 
anterior.

sala de preparo de 
material (Bancada nº 1).

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em janeiro/2016.

01 Criação do pOp em janeiro/2015.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRAl DE MATERIAl ESTERIlIzADO (CME)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 01
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
É a assistência de enfermagem integral e contínua ao paciente em 
pré-operatório realizada na sala de Recuperação pós-anestésica (sRpa) até 
que ele esteja em condições de ser encaminhado à sala Operatória.

2 - INDICAÇÃO:
pacientes em pré-operatório.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 maca cirúrgica com grade;
•	 roupas de cama;
•	 suporte de soro;
•	 biombo;
•	 comadre e patinho;
•	 esfigmomanômetro e estetoscópio;
•	 termômetro;
•	 medicações e soros;
•	 materiais estéreis e não estéreis de pronto uso (gazes, luvas, espara-

drapo, cateteres intravenosos, cubas, compressas);
•	 soluções antissépticas;
•	 monitor multiparamétrico;
•	 cateter nasal ou máscara de macronebulização;
•	 prontuário médico;
•	 impressos: sistematização da assistência de enfermagem, ficha de 

sala, Impresso de Cirurgia segura e folha de Gastos;
•	 Livro de Registros da sRpa.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 ao receber o paciente, o profissional de enfermagem da sRpa deve  

avaliar suas condições físicas e emocionais, além de conferir o pron-
tuário no momento da admissão;

•	 o profissional de enfermagem deve atender o paciente com segu-
rança, destreza e eficácia, minimizando sua ansiedade e oferecendo 
apoio, atenção e respeito a suas crenças, medos e valores.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 conferência da pulseira de identificação: nome do paciente, cirurgia 

a ser realizada e lateralidade;
•	 verificação de: estado de jejum, presença de próteses e adornos, 

existência de comorbidades e alergias;
•	 conferência da documentação: risco cirúrgico, consentimento da 

anestesia, consentimento da cirurgia, exames laboratoriais e de 
imagem.

7 - REFERÊNCIAS: 
ORGanIZaÇãO mundIaL da saÚde (Oms). Segundo Desafio Global 
para a Segurança do Paciente: Cirurgias Seguras salvam vidas (orientações 
para Cirurgia segura da Oms). tradução de marcela sánchez nilo e Irma 
angélica durán. Rio de Janeiro: Organização pan-americana da saúde; 
ministério da saúde; agência nacional de vigilância sanitária, 2009. 211 
p.: il.

smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.



57

pOp nº 01

ASSISTÊNCIA PRÉ-OPERATÓRIA NO CENTRO CIRÚRGICO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

solicita ao padioleiro a busca do paciente 
na unidade de internação mediante 
entrega dos seguintes dados: nome do 
paciente, prontuário, unidade de interna-
ção, quarto e leito.

antes da cirurgia. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Recebe o paciente pré-cirúrgico; verifica 
o nível de consciência e o estado geral 
do paciente; identifica-o conforme o 
protocolo da Cirurgia segura; confere os 
dados no prontuário; e realiza o checklist 
pré-operatório.

durante a admis-
são na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

apresenta-se ao paciente e comunica o 
procedimento de espera na sRpa até o 
momento do ato anestésico-cirúrgico.

durante a admis-
são na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Realiza a anamnese, confirma o estado 
de jejum do paciente, retira adornos e 
próteses (caso não tenham sido retirados 
na unidade de internação) e inicia o 
preparo pré-operatório.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

afere os sinais vitais. durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica os exames pré-operatórios, obser-
vando o prazo de validade de no máximo 
90 dias (exames laboratoriais, eCG, RX 
tórax e Risco Cirúrgico). 

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere se constam do prontuário 
o Consentimento da anestesia, o 
Consentimento da Clínica e o Risco 
Cirúrgico devidamente assinados e na 
validade.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Registra os dados na folha de admissão e 
no Livro da sRpa.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

continua...
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8 - Continuação

qUEM qUANDO COMO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica se o paciente já possui acesso 
venoso pérvio e de calibre adequado ao 
procedimento cirúrgico; se necessário, 
punciona outro acesso venoso, colocando 
data, calibre do cateter intravenoso e 
assinatura.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

aguarda o Circulante de sala para o 
encaminhamento do paciente à sala 
Operatória.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Comunica qualquer alteração no quadro 
do paciente ao anestesista e/ou ao 
cirurgião.

durante a perma-
nência na sRpa. sRpa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em outubro/2009.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 02
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
procedimento que consiste na preparação da sala Operatória de maneira a 
proporcionar a realização do ato anestésico-cirúrgico com técnica assépti-
ca com todos os materiais, medicamentos e equipamentos necessários para 
a cirurgia programada e de emergência.

2 - INDICAÇÃO:
assegurar condições funcionais e técnicas necessárias ao bom andamento 
do ato cirúrgico e à segurança do paciente.
no dia anterior à cirurgia, ou no tempo anterior a uma cirurgia, as salas 
cirúrgicas devem ser preparadas de maneira a dispor dos materiais e medi-
camentos de uso essencial para a cirurgia programada e de emergência.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 caixas de instrumentais cirúrgicos conforme a cirurgia programada:

– neurocirurgia;
– Cirurgia Geral;
– Cirurgia torácica;
– Cirurgia de Cabeça e pescoço;
– Cirurgia Cardíaca;

•	 bandeja de peridural ou raquianestesia;
•	 kit cirúrgico com material estéril e não estéril;
•	 medicações e anestésicos, incluindo os que necessitam de refrige-

ração no isopor;
•	 fios cirúrgicos;
•	 pacote cirúrgico;
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•	 equipamentos e materiais específicos;
•	 duas mesas auxiliares;
•	 um bisturi elétrico;
•	 dois baldes de lixo;
•	 dois hampers;
•	 um coletor de materiais perfurocortantes;
•	 materiais esterilizados de uso único.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O Circulante da sala deve ler o mapa cirúrgico com as cirurgias progra-
madas e providenciar materiais, equipamentos e medicações para o ato 
anestésico-cirúrgico. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
Quando não for possível substituir um material que esteja em falta no 
depósito de material Cirúrgico (dmC) ou um medicamento em falta na 
farmácia, o Circulante da sala deve avisar imediatamente ao Chefe do 
CCBa, ao enfermeiro encarregado, ao funcionário do arsenal e à equipe 
médica.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.
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pOp nº 02

PREPARO DA SALA CIRÚRGICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confirma a sala operatória sob sua res-
ponsabilidade e verifica se existe alguma 
informação adicional.

antes da cirurgia. CCBa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

supervisiona a limpeza das salas 
operatórias. antes da cirurgia. CCBa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confirma a cirurgia, os materiais especí-
ficos e os equipamentos solicitados pela 
equipe cirúrgica.

antes da cirurgia. CCBa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o nome, a idade do paciente, o 
horário da cirurgia, a equipe cirúrgica e o 
anestesista escalado.

antes da cirurgia. CCBa.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere e organiza:
•	os equipamentos: bisturi elétrico, foco 

cirúrgico, aspirador e carrinho de anes-
tesia, mobiliários (mesa cirúrgica, mesa 
de mayo, mesa auxiliar e mochos);

•	os materiais diversos da sala operatória 
(braçadeira, extensão, manoplas).

antes da cirurgia. CCBa.

técnico de 
enfermagem

Lava e/ou higieniza as mãos antes de 
preparar a sala operatória. antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

prepara a sala operatória e arruma a mesa 
cirúrgica. antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica se há falta de algum material, 
equipamentos, medicações ou fios 
cirúrgicos indispensáveis para o ato 
anestésico-cirúrgico e avisa ao enfermeiro 
e ao médico.

antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

testa o funcionamento de todos os equi-
pamentos elétricos e dos pontos de gases 
e aspiradores.

antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

providencia as medicações necessárias 
para o procedimento anestésico-cirúrgico, 
bem como o material para a anestesia; se 
necessário, solicita o material ao auxiliar 
de anestesia.

antes da cirurgia. CCBa.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

Confere a integridade das embalagens e a 
validade dos materiais. antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca o pacote de campos e aventais, as 
luvas e as caixas de instrumentais neces-
sários ao ato cirúrgico em local acessível.

antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica se os impressos que serão utili-
zados no decorrer da cirurgia estão em 
ordem e se são suficientes.

antes da cirurgia. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem 
(Circulante)

solicita a pronta limpeza terminal da sala 
operatória ao funcionário da companhia 
de limpeza terceirizada após o ato 
anestésico-cirúrgico.

ao término da 
cirurgia. CCBa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 03
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

L
A

V
A

G
E
M

 D
A

S 
M

Ã
O

S

1 - DEFINIÇÃO:
É o simples ato de lavar as mãos com água e sabão visando à remoção de 
bactérias transitórias e algumas residentes, além de células descamativas, 
suor, sujidades e oleosidade da pele. 
O processo de lavagem básica deve durar de 40 a 60 segundos. Lavar as 
mãos deve se transformar em hábito dos profissionais da saúde, tendo 
em vista a proteção tanto do próprio profissional como dos pacientes. a 
limpeza das mãos pelos profissionais de saúde é procedimento funda-
mental para a prevenção e o controle da infecção hospitalar, além de ser 
importante na biossegurança.

2 - INDICAÇÃO:
•	 sempre que as mãos estiverem sujas; 
•	 após a realização de atos e funções fisiológicos e/ou pessoais 

(alimentar-se, limpar e assoar o nariz, fazer a toalete, pentear os 
cabelos, fumar ou tocar qualquer parte do corpo); 

•	 antes e depois de procedimentos e contato com os pacientes.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 água corrente;
•	 sabão líquido; 
•	 papel toalha.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O profissional deve:

•	 retirar os acessórios (anéis, pulseiras, relógios, etc.); 
•	 realizar a lavagem das mãos friccionando todas as suas faces, obser-

vando o tempo indicado; 
•	 controlar a temperatura da água, evitando água quente ou muito 

fria, pois resseca a pele. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 é contraindicado o uso de toalhas coletivas de tecido ou em rolo, 

bem como secador elétrico; 
•	 utilizar preferencialmente sabão líquido;
•	 caso não seja possível realizar a lavagem das mãos, fazer a antissep-

sia prévia utilizando solução antisséptica (álcool a 70% com glice-
rina a 2%).

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. agência nacional de vigilância sanitária. Segurança do Paciente 
em Serviços de Saúde: Higienização das mãos. Brasília, df: anvisa, 2009. 
105 p. disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/segu-
ranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf>. acesso em: 17 
jun. 2017.

BRasIL. agência nacional de vigilância sanitária. Higienização das Mãos 
em Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2007. disponível em: <http://
www.anvisa.gov.br/ hotsite/ higienizacao_maos/manual_integra.pdf>. 
acesso em: 17 jun. 2017.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

avalia a necessidade de lavar 
as mãos antes e após os 
procedimentos.

antes do 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

Reúne o material necessário para 
a higienização das mãos.

antes do 
procedimento. CCBa.

enfermeiro /técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

posiciona-se confortavelmente 
em frente à pia.

antes do 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

abre a torneira, evitando grande 
volume de água, e mantém 
a água em uma temperatura 
agradável.

durante o 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

molha, ensaboa e fricciona, de 
40 a 60 segundos, as mãos em 
todas as suas faces: espaços 
interdigitais, articulações, unhas 
e extremidades.

durante o 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

Realiza o enxágue das mãos. durante o 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

enxuga as mãos com papel toa-
lha descartável; fecha a torneira 
utilizando o papel toalha, sem 
encostar na pia ou na torneira.

durante o 
procedimento. CCBa.

enfermeiro / técnico / 
auxiliar de enfermagem; 
Cirurgião; anestesista.

deixa o ambiente em ordem e 
coloca o papel toalha no cesto de 
lixo através do acionamento do 
pedal.

após o 
procedimento. CCBa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

pOp nº 03

LAVAGEM DAS MÃOS
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PA
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1 - DEFINIÇÃO:
É a etapa em que a equipe cirúrgica se veste com roupas esterilizadas a 
fim de entrar em contato com a ferida operatória sem transmitir germes e 
infecção. 
Cada membro da equipe cirúrgica tem a responsabilidade de praticar os 
princípios da técnica asséptica e conhecer a importância do seu papel no 
tratamento do paciente. 
etapas da paramentação – procedimentos realizados antes de entrar na 
sala operatória:

•	 fazer a escovação;
•	 efetuar a secagem das mãos;
•	 vestir o capote; 
•	 calçar as luvas.

2 - INDICAÇÃO:
Realizar antes de toda cirurgia de modo a diminuir a flora bacteriana e o 
risco de contaminação durante o ato cirúrgico.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 escova macia e esterilizada; 
•	 antisséptico degermante; 
•	 água corrente;
•	 compressa estéril para a técnica de secagem das mãos;
•	 capote estéril para a técnica de vestir capote;
•	 luvas estéreis para a técnica de calçar luvas.

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 04
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 não se deve realizar a escovação na presença de ferimentos e/ou 

escoriações;
•	 deve-se manter as unhas curtas e retirar anéis, aliança, pulseiras e 

relógio;
•	 manter as mãos acima da linha da cintura e sempre mais altas que os 

cotovelos, evitando que a água retorne para as áreas já escovadas;
•	 as mãos devem estar afastadas das torneiras; 
•	 o profissional com capote estéril deve manter distância de materiais 

não esterilizados e pessoas que não estejam paramentadas;
•	 não puxar os punhos do capote com as mãos desenluvadas;
•	 manter as mãos enluvadas distantes do rosto;
•	 não cruzar os braços com as mãos enluvadas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 caso ocorra dúvida na escovação ou haja contaminação, não secar as 

mãos e repetir a escovação;
•	 se o capote apresentar rasgos, furos e ausência de tiras, substituí-lo;
•	 é indispensável ter conhecimento de quais partes devem permane-

cer estéreis e quais poderão ser tocadas;
•	 substituir as luvas sempre que necessário, como no caso de luvas 

com microfuros ou rasgadas.

7 - REFERÊNCIA:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

entra no Centro Cirúrgico pelo vesti-
ário, onde troca a roupa externa por 
roupa própria do setor, obedecendo aos 
seguintes critérios: 
•	retira brincos, pulseiras, anéis, colares 

e bolsas;
•	guarda seus pertences em armários 

individuais.

na chegada ao 
Centro Cirúrgico. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Coloca a roupa, composta de calça e 
blusa de tamanho adequado; cobre 
totalmente o cabelo com gorro ou 
touca; protege boca e nariz com a colo-
cação de máscara; protege os sapatos 
com o uso de sapatilhas.

na chegada ao 
Centro Cirúrgico. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

procede à escovação: primeiramente, 
abre a torneira e lava as mãos com água 
e sabão conforme a técnica correta.
em seguida, pega a escova por uma 
das extremidades, passando-a com 
antisséptico nas mãos e antebraços 
(considerar que cada superfície tem 
quatro faces e que cada uma deve ser 
igualmente bem escovada).

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Junta as pontas dos dedos em um só 
plano e inicia a escovação pelas unhas, 
contando mentalmente 50 vezes e 
mantendo as mãos mais elevadas que 
os cotovelos.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

espalma a mão e afasta os dedos, 
iniciando a escovação pela face palmar.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Retoma a escovação pelo dedo mínimo 
e vai até o polegar, considerando as 
quatro faces de cada dedo.
Cada movimento deve se estender das 
pontas dos dedos ao punho, passando 
a escova 25 vezes em cada local no 
sentido longitudinal e atentando para 
escovar primeiro a mão direita, pois 
essa terá mais força para escovar a 
esquerda.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

vira a mão e retoma a escovação pelo 
polegar até o dedo mínimo. Cada movi-
mento deve se estender das pontas dos 
dedos ao punho, contando 25 vezes.

antes do ato 
operatório. CCBa.

continua...

pOp nº 04

PARAMENTAÇÃO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

escova o antebraço: inicia pela parte 
interna, considerando as quatro faces 
do antebraço, e passa a escova 25 vezes 
em cada área, do punho até a dobra do 
cotovelo, em sentido longitudinal.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

escova os cotovelos, passando a escova 
25 vezes com movimentos circulares.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

pega a escova pela outra extremidade e 
repete a técnica de escovação da mão, 
do antebraço e do cotovelo.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

despreza a escova dentro do lavabo. antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

enxágua uma mão de cada vez, 
iniciando pelas unhas e terminando no 
cotovelo, mantendo a mão acima do 
cotovelo para evitar que a água retorne.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

fecha a torneira utilizando a parte 
posterior do braço.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

desloca-se com os braços elevados 
e afastados do corpo, mantendo-os 
acima do nível da cintura.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

seca as mãos, retirando com a mão 
esquerda a compressa dobrada em 
quatro no pacote, e inicia a secagem 
pelos dedos, mãos e antebraços, não 
retornando a compressa e usando 
movimentos circulares e suaves.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

troca a compressa de mão: solta o lado 
externo da compressa, expondo os 
lados que não entraram em contato com 
as mãos, e com a outra mão pega o lado 
externo da compressa.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

seca a mão e o antebraço conforme a 
técnica anteriormente descrita.

antes do ato 
operatório. CCBa.

continua...

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)



71

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

eleva a mão e despreza a compressa no 
lixo.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

atenta para os seguintes aspectos: 
•	ao pegar a compressa, evita contami-

nar o capote; 
•	não deixa que a compressa toque na 

roupa estéril; 
•	não retorna a compressa para as áreas 

já secas;
•	mantém as mãos acima da linha da 

cintura.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Circulante
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

abre o pacote do capote de maneira 
que as laterais fiquem voltadas para a 
pessoa que irá vesti-lo.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

veste o capote segurando-o pela gola 
interna, mantendo controle sobre ele e 
trazendo-o para a sua frente. 
Introduz os braços o máximo possível 
nas mangas, mantendo-os acima do 
nível dos ombros e observando a exe-
cução da técnica asséptica.
entrega as tiras da cintura ao 
Circulante.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Circulante
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Recebe do Cirurgião/Instrumentador 
as tiras da cintura do capote pelas 
extremidades e as amarra.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Circulante
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

puxa o capote sobre os ombros pela 
parte interna e amarra as tiras das 
golas.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Circulante
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

puxa o capote para baixo segurando-o 
pela sua parte mais inferior e interna, 
ajustando o capote.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

solicita ao Circulante as luvas na nume-
ração adequada para as suas mãos.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Circulante
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

abre o pacote de luvas segurando-o 
pelas bordas superiores, tracionando-o 
levemente de modo a expor o envelope 
das luvas, e o coloca sobre o campo do 
capote.

antes do ato 
operatório. CCBa.

continua...

pOp nº 04

PARAMENTAÇÃO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

desfaz as dobras do envelope sem 
tocar nas luvas com as mãos desnudas.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Calça a mão direita, segurando a luva 
com os dedos da mão esquerda na 
parte dobrada do punho e levantando a 
borda superior.
Introduz a mão na luva, fazendo com 
que cada dedo ocupe o seu devido 
lugar.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

Calça a mão esquerda com a mão 
direita enluvada: coloca os dedos sob 
a dobra da luva e a eleva suavemente, 
introduzindo os dedos da mão esquerda 
pela face palmar e puxando a luva para 
cima sobre a mão. 
desfaz a dobra da luva sobre o 
punho do capote, que fica totalmente 
recoberto. 
Introduz os dedos da mão esquerda 
enluvada sob a dobra da luva da mão 
direita, desfazendo-a sobre o punho do 
capote, que fica totalmente recoberto.

antes do ato 
operatório. CCBa.

Cirurgião;
Instrumentador 
(auxiliar / técnico 
de enfermagem).

ajusta as luvas, iniciando pelos dedos e 
terminando pelos punhos.

antes do ato 
operatório. CCBa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 05
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

P
O

SI
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

 P
A

R
A
 

A
N

E
ST

E
SI

A
 R

E
G

IO
N

A
L

1 - DEFINIÇÃO:
a anestesia regional retira a sensação de dor na raiz ou no tronco do nervo 
e atinge uma região do corpo sem perda da consciência. 
a equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico deve conhecer os principais 
tipos de anestesia regional, bem como a importância do correto posiciona-
mento para cada uma. 
tipos de anestesia regional: 

•	 peridural simples;
•	 peridural contínua;
•	 raquianestesia simples;
•	 raquianestesia contínua;
•	 combinada = peridural + raqui, geral + peridural, geral + raqui; 
•	 bloqueio de plexo braquial; 
•	 bloqueio de Bier.

O mau posicionamento pode levar à dificuldade na execução da técnica 
durante o bloqueio; a enfermagem deve permanecer perto e à frente do 
paciente, transmitindo-lhe conforto e segurança.

2 - INDICAÇÃO:
Quando o anestesista solicita o posicionamento do paciente para a anes-
tesia regional.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
paciente com má formação óssea que aumente o risco de complicação 
pós-anestésica.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja de bloqueio;
•	 luvas estéreis;
•	 antisséptico tópico;
•	 cateter peridural e agulhas de bloqueio descartáveis;
•	 cama operatória;
•	 luvas de procedimento;
•	 mesa de mayo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O profissional de enfermagem deve:

•	 permanecer à frente do paciente, afastando-se durante o 
procedimento;

•	 manter as vias aéreas permeáveis, o suporte ventilatório e o sistema 
de aspiração ligado.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 respeito às limitações do paciente; 
•	 cefaleia pós-punção.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

su
B

d
Iv

Is
ã

O
 d

e 
en

fe
R

m
a

G
em

C
E
N

T
R

O
 C

IR
ú

R
G

IC
O

 D
O

 B
l
O

C
O

 D
E
 A

G
U

D
O

S 
(C

C
B

A
)



75

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Lava as mãos com água e sabão.
Reúne o material de anestesia e o coloca sobre a 
mesa de mayo, conferindo a disponibilidade do 
material necessário ao procedimento.

antes da 
cirurgia. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe o paciente com o prontuário, chama-o pelo 
nome e se apresenta.

na admissão 
à sala de 
Cirurgia.

CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Observa o nível de consciência e limitações de 
movimento; verifica a idade e o tipo de cirurgia; 
explica o procedimento ao paciente.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Certifica-se com o anestesista qual o posiciona-
mento do paciente, auxiliando no transporte para 
a mesa operatória conforme condições gerais.
deixa o paciente em posição confortável e mantém 
sua privacidade.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

abre a bandeja de bloqueio, deixando de forma 
acessível o material e o medicamento eleito.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente para a realização da técnica 
na posição sentada: 
•	senta o paciente, deixando a região poplítea na 

borda da mesa operatória, formando um ângulo 
de 90º (coxas/pernas);

•	apoia as mãos do paciente sobre os joelhos; 
•	flexiona a coluna, aproximando o mento do 

esterno;
•	orienta para relaxar os ombros.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

mantém-se sempre à frente do paciente, evitando 
a sua queda.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente para a realização da técnica 
na posição deitada: 
•	deita o paciente na borda da mesa operatória em 

decúbito lateral direito ou esquerdo; 
•	flexiona os membros inferiores, aproximando os 

joelhos do tórax; 
•	aproxima o mento do esterno; 
•	coloca a mão superior sobre o joelho 

homolateral; 
•	o braço inferior poderá servir de apoio para a 

cabeça ou ficar semiflexionado.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

continua...

pOp nº 05

POSICIONAMENTO PARA ANESTESIA REGIONAL



8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Interage com o anestesista, propiciando meios 
para facilitar o procedimento; se necessário, auxi-
lia na desobstrução das vias aéreas superiores.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

aguarda o término do procedimento e a orien-
tação do anestesista para retornar o paciente ao 
decúbito dorsal.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente de acordo com o procedimen-
to cirúrgico, oferecendo conforto, conforme des-
crito no pOp 06 – posicionamento para Cirurgia.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Retira o material utilizado e o encaminha para o 
expurgo.

na sala 
Cirúrgica. CCBa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 06
elaboração: Isabela martins de morais – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

P
O

SI
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

 P
A

R
A

 

C
IR

U
R

G
IA1 - DEFINIÇÃO:

É aquele no qual o paciente é colocado depois de ser anestesiado.
O posicionamento correto do paciente para um procedimento cirúrgico é 
um dos deveres mais importantes da enfermagem. na maioria das vezes, 
os pacientes estão anestesiados enquanto se encontram na sala Operatória 
(sO); por isso, não conseguem reclamar de desconforto devido ao mau 
posicionamento. Os campos operatórios também contribuem para masca-
rar um mau posicionamento. 
a enfermagem tem o dever de aplicar os princípios de anatomia e fisio-
logia quando posicionar o paciente. a posição é determinada pelo tipo 
de procedimento cirúrgico e pelas condições gerais do paciente. assim, a 
enfermagem deve proporcionar o máximo de segurança ao paciente, aten-
tar para a manutenção de uma boa função respiratória e circulatória, preve-
nir a compressão de músculos e nervos, e promover uma boa exposição do 
campo operatório e do acesso venoso.
a posição adequada do paciente é essencial para que os procedimentos 
cirúrgicos sejam bem sucedidos e realizados com segurança.

2 - INDICAÇÃO:
antes de cada procedimento cirúrgico, a equipe de enfermagem deve 
proceder ao posicionamento adequado do paciente na mesa cirúrgica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Caso não seja possível posicionar o paciente corretamente, com conforto e 
segurança, suspender o procedimento e solicitar a colaboração de outros 
profissionais.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 braçadeiras;
•	 travesseiros;
•	 coxins;
•	 ataduras;
•	 estribos;
•	 perneiras;
•	 arco;
•	 suporte para ombros;
•	 faixas;
•	 suporte para cabeça (rodilha);
•	 lençóis ou campos;
•	 mesa de mayo acolchoada ou em arco;
•	 luvas de procedimento. 

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 prevenir a compressão muscular e a estase circulatória; 
•	 manter boa exposição do campo operatório e o acesso para a admi-

nistração de medicamentos;
•	 observar os efeitos dos medicamentos; 
•	 preparar o material necessário; 
•	 atentar para a correta colocação de coxins e outros materiais, evitan-

do desconforto; 
•	 posicionar o paciente corretamente, respeitando as funções circula-

tórias e respiratórias; 
•	 evitar contato com partes metálicas da mesa. 

6 - PONTO CRíTICO:
Respeitar as limitações do paciente.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Observa o mapa cirúrgico diário e verifica a 
cirurgia programada.

antes de o 
paciente entrar na 
sala de cirurgia.

sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

encaminha-se para a sala cirúrgica e verifica 
a existência de materiais de apoio para man-
ter a posição do paciente.

antes de o 
paciente entrar na 
sala de cirurgia.

sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

providencia o material, caso se faça necessá-
rio, preparando coxim e rodilha.

antes de o 
paciente entrar na 
sala de cirurgia.

sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Higieniza as mãos com água e sabão.
antes de o 
paciente entrar na 
sala de cirurgia.

sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe o paciente, chamando-o pelo nome, 
e o orienta sobre o procedimento.

na admissão do 
paciente à sala 
cirúrgica.

sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

após liberação do anestesista, posiciona 
o paciente em decúbito lateral direito ou 
esquerdo conforme o seguinte procedimento: 
•	eleva ao máximo ou coloca coxim na região 

lombar em caso cirurgia renal; 
•	coloca rodilha sob a cabeça, mantendo o 

alinhamento da cabeça e do pescoço com 
o corpo;

•	posiciona a mesa de mayo acolchoada ou o 
arco acolchoado na altura do tórax; 

•	apoia o braço superior sobre a mesa de 
mayo ou o arco acolchoado e o braço infe-
rior na braçadeira;

•	flexiona a perna inferior e mantém a perna 
superior levemente fletida;

•	coloca o coxim entre os membros, preve-
nindo estase sanguínea; 

•	fixa o quadril na mesa cirúrgica usando 
faixas.

antes do ato 
operatório. sO.

continua...

pOp nº 06

POSICIONAMENTO PARA CIRURGIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente em decúbito ventral ou 
prona conforme o seguinte procedimento: 
•	após liberação do  anestesista, vira o 

paciente em bloco, deixando-o em decúbito 
dorsal; 

•	coloca a cabeça em posição lateral sobre 
uma rodilha, mantendo a cabeça e o 
pescoço ao nível do corpo; 

•	coloca braçadeiras acolchoadas em ângulo 
de 45º e fixa os braços sobre elas com as 
palmas das mãos virada para baixo; 

•	coloca coxins cilíndricos da crista ilíaca até 
os ombros, favorecendo a expansão pulmo-
nar e diminuindo a pressão das mamas em 
paciente feminina e, no caso de paciente 
do sexo masculino, colocar coxim na região 
suprapúbica, evitando pressão sobre os 
genitais.

antes do ato 
operatório. sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca o paciente em posição ginecoló-
gica ou litotômica conforme o seguinte 
procedimento: 
•	após a liberação do anestesista, posiciona o 

paciente em decúbito dorsal, com a região 
glútea próxima à dobra inferior da mesa; 

•	adapta as perneiras acolchoadas de acordo 
com a estatura da paciente; 

•	posiciona as pernas, apoiando as panturri-
lhas nas perneiras, mantendo-as afastadas 
e contidas com ataduras; abaixa a parte 
inferior da mesa; apoia e fixa os braços nas 
braçadeiras.

antes do ato 
operatório. sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente em decúbito dorsal 
conforme o seguinte procedimento: 
•	deita o paciente sobre o dorso; 
•	apoia os braços sobre as braçadeiras acol-

choadas em ângulo de 90º, fixando-as 
com faixas; ou os mantém ao longo do 
corpo, com as palmas das mãos voltadas 
para o corpo a fim de prevenir compres-
são muscular, e fixa os braços utilizando o 
lençol móvel da mesa cirúrgica; 

•	alinha o paciente na mesa cirúrgi-
ca, mantendo as pernas ligeiramente 
afastadas.

antes do ato 
operatório. sO.

continua...

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca o paciente na posição de 
trendelemburg conforme o seguinte 
procedimento: 
•	deita o paciente em decúbito dorsal confor-

me a técnica; 
•	coloca ombreiras acolchoadas e contém as 

coxas com faixas; 
•	inclina a mesa com o ângulo solicitado, 

deixando a cabeça abaixo do nível do 
corpo.

antes do ato 
operatório. sO.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca o paciente na posição de fowler 
conforme o seguinte procedimento: 
•	acomoda o paciente em posição semissen-

tada, com a região glútea próxima à dobra 
da mesa; 

•	posiciona os braços ao longo do corpo, 
apoiando-os sobre o travesseiro; 

•	fixa a cabeça em suporte utilizando faixas; 
•	fixa os membros inferiores na altura dos 

joelhos usando faixas.

antes do ato 
operatório. sO.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

pOp nº 06

POSICIONAMENTO PARA CIRURGIA





83

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 07
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
O preparo da pele é uma das maneiras de diminuir o número de bactérias 
no paciente e a possibilidade de adquirir uma infecção no ato da incisão 
cirúrgica. as operações devem ser realizadas, tanto quanto possível, na 
ausência de bactérias. 

2 - INDICAÇÃO:
antes da cirurgia, deve ser realizado o preparo adequado da pele de manei-
ra a evitar complicações, como infecção da ferida operatória.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 pacote de cuba rim;
•	 pacote de compressa estéril;
•	 solução degermante;
•	 soro fisiológico ou água destilada; 
•	 um par de luvas de procedimento estéril.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 realizar a limpeza com sabão neutro em caso de paciente alérgico a 

iodo;
•	 posicionar corretamente os rolos protetores, evitando que o antis-

séptico escoe para baixo do paciente e provoque queimaduras;
•	 se necessário, cobrir a área preparada com compressa estéril.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 verificar a necessidade de tricotomia no local;
•	 manter privacidade do paciente; 
•	 atentar para pacientes alérgicos a iodo.

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

verifica as condições do paciente, 
examinando a área a ser operada.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Coloca o material sobre a mesa de 
mayo.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

procede à lavagem das mãos com água 
e sabão.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

abre o pacote contendo a cuba rim; 
coloca soro fisiológico ou água destila-
da e solução degermante, observando 
a técnica asséptica; abre o pacote de 
compressa.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Calça a luva estéril utilizando técnica 
asséptica.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Coloca os rolos de compressas nas 
áreas laterais do local a ser preparado, 
evitando queimaduras.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recolhe o material e o encaminha à 
sala de processamento.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

pOp nº 07

PREPARO DA PELE PARA CIRURGIA
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 08
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

A
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1 - DEFINIÇÃO:
É realizado de acordo com a evolução do ato anestésico-cirúrgico, da espe-
cialidade do procedimento e das condições clínicas do paciente.
Consiste nos procedimentos que visam ao atendimento adequado ao 
paciente na sala cirúrgica utilizando conhecimentos específicos.

2 - INDICAÇÃO:
toda cirurgia a ser realizada no CCBa.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 perneiras metálicas acolchoadas;
•	 arcos de proteção;
•	 ombreiras metálicas acolchoadas;
•	 talas de madeira acolchoadas;
•	 coxins;
•	 braçadeiras metálicas;
•	 suportes de soro;
•	 campos cirúrgicos estéreis;
•	 roupas estéreis para a equipe cirúrgica;
•	 mesa e auxiliares para os instrumentais e materiais cirúrgicos;
•	 soluções para antissepsia cirúrgica;
•	 focos cirúrgicos;
•	 carrinho de anestesia (oxímetro, cardioscópio, monitor cardíaco, 

medicações anestésicas, aparelho de pressão e estetoscópio);
•	 equipamentos cirúrgicos; 
•	 materiais estéreis e não estéreis de pronto uso;
•	 Impresso de sistematização da assistência de enfermagem do 

CCBa;
•	 folha de Gastos do CCBa.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
em caso de qualquer não conformidade, comunicar ao enfermeiro.

6 - PONTO CRíTICO:
Registro dos gastos na ficha de sala.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.
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pOp nº 08

ATENDIMENTO NA SALA CIRÚRGICA (CIRCULAÇÃO DE SALA)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica o mapa cirúrgico observando qual a 
clínica e que cirurgia ocorrerá na sala para a 
qual foi escalado.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Confere a arrumação sala e separa o material 
necessário para a cirurgia.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

solicita materiais específicos para o procedi-
mento, como fios, aparadores e drenos.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica os equipamentos antes da entrada do 
paciente.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe o paciente na sala cirúrgica, identifica-o 
conforme o protocolo da Cirurgia segura e 
confere o prontuário. 

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Iguala a altura da mesa cirúrgica à maca, 
encostando uma na outra; transfere o paciente 
para a mesa cirúrgica, deixando-o coberto e 
aquecido com manta térmica.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

permanece ao lado do paciente enquanto ele 
estiver consciente.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Realiza o preparo do paciente na mesa cirúr-
gica, colocando-o na posição solicitada pelo 
anestesista no caso de a anestesia ser feita 
por meio de bloqueio regional, ou em decúbito 
dorsal no caso de anestesia geral.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

após a anestesia, coloca o paciente na posição 
solicitada pelo cirurgião.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

providencia os suportes de braço e estende 
sobre eles os braços do paciente.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

continua...
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suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca a placa neutra do bisturi elétrico sob a 
panturrilha ou outra região de acordo com a 
cirurgia.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca os eletrodos do monitor cardíaco segun-
do as orientações do anestesista.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

prepara o manguito do aparelho de pressão, o 
estetoscópio e o aspirador de secreção com a 
sonda já posicionada para que fiquem acessí-
veis ao anestesista.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia a equipe cirúrgica a se paramentar (ves-
tir o avental cirúrgico e amarrar os cadarços) e 
apresenta as luvas cirúrgicas.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia o Instrumentador Cirúrgico:
•	abre o pacote de campo de mesa cirúrgica;
•	abre a caixa de instrumental;
•	fornece os materiais solicitados (gazes, 

compressas cirúrgicas, fios de sutura, drenos, 
entre outros).

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

prepara o campo operatório ligando o foco 
central e focalizando o campo cirúrgico; caso o 
foco não possua manoplas adaptáveis estéreis, 
descobre a área operatória e oferece o material 
ao cirurgião para antissepsia (solução de clore-
xidina, soro fisiológico e compressas estéreis).

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia no posicionamento dos equipamentos:
•	coloca o fixador de afastador e auxilia o 

anestesista a prender as pontas dos campos 
cirúrgicos no suporte de soro, formando a 
tenda de separação entre o campo cirúrgico e 
o campo de ação do anestesista;

•	aproxima o aparelho de bisturi elétrico 
e conecta os polos positivo e negativo, 
cobrindo-o com campo esterilizado; oferece 
o pedal do bisturi ao cirurgião, colocando-o 
próximo a seus pés; 

•	aproxima da equipe cirúrgica o hamper 
coberto com campo estéril; se necessário, liga 
o aspirador e conecta a ponta estéril à ponta 
não estéril do equipamento.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

continua...
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pOp nº 08

ATENDIMENTO NA SALA CIRÚRGICA (CIRCULAÇÃO DE SALA)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

providencia a reposição de quaisquer materiais 
e medicamentos necessários solicitados pela 
equipe cirúrgica, pelo instrumentador e pelo 
anestesista.

durante a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe peça cirúrgica para exame 
anatomopatológico:
•	cuidadosamente, coloca a peça em invólucro 

próprio com solução de formol a 10%; 
•	identifica a peça cirúrgica com nome do 

paciente, número do registro hospitalar, 
nome da peça cirúrgica, data e hora, e 
envia para o laboratório com o formulário 
de solicitação do exame e a assinatura do 
cirurgião.

durante a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Zela pela manutenção e pela ordem na sala 
cirúrgica, efetuando a desinfecção imediata 
com o desinfetante padronizado todas as vezes 
que houver extravasamento de sangue e fluidos 
corpóreos no piso ou nas paredes.

durante a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

fica atento à contagem das compressas cirúr-
gicas, informando à equipe qualquer diferença 
antes do fechamento da incisão.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Realiza a pesagem das compressas e gazes 
para avaliar a perda de sangue e fluidos pelo 
paciente, fornecendo os dados encontrados ao 
anestesista.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia o cirurgião no curativo da incisão cirúr-
gica ao término da cirurgia, oferecendo as solu-
ções antissépticas e os adesivos necessários.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Registra em formulário próprio (ficha de sala) 
as anotações pertinentes relativas à quantidade 
de material gasto no procedimento cirúrgico 
(materiais, medicamentos e equipamentos 
utilizados), bem como o início e o término do 
ato cirúrgico.
anota no Relatório de enfermagem as 
eventuais intercorrências durante o ato 
anestésico-cirúrgico.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

continua...
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suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

encaminha ao expurgo os materiais a serem 
esterilizados.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

aciona a equipe de limpeza e mantém o mate-
rial e os equipamentos prontos para uso.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 09
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf           

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
procedimento realizado pelo profissional de enfermagem com o objetivo 
de desfazer a sala cirúrgica, arrumar a sala, limpar e desinfetar os equipa-
mentos e encaminhar os instrumentais à Central de material esterilizado 
(Cme) após a saída do paciente da sala.

2 - INDICAÇÃO:
após o término da cirurgia, o circulante deve realizar a desmontagem da 
sala cirúrgica corretamente, priorizando atenção especial ao paciente e, 
depois da sua saída, aos materiais e equipamentos utilizados.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 folha de Gastos do CCBa;
•	 ficha de sala;
•	 impresso de sistematização da assistência de enfermagem do 

CCBa;
•	 impresso de Checklist de Cirurgia segura; 
•	 hamper;
•	 lixeira;
•	 recipiente para material perfurocortante;
•	 equipamentos de proteção individual;
•	 recipiente para colocação dos instrumentais utilizados;
•	 soluções químicas para desinfecção dos materiais e instrumentais.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
todo o procedimento de arrumação da sala deverá ser feito com o uso de 
equipamentos de proteção individual, com atenção especial ao manipular 
materiais perfurocortantes, sangue e secreções.

6 - PONTO CRíTICO:
encaminhamento do paciente à sala de Recuperação pós-anestésica 
(sRpa).

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

desmonta a sala cirúrgica durante a perma-
nência do paciente:
•	auxilia a equipe a retirar a paramentação 

cirúrgica;
•	desliga o foco central e os aparelhos 

elétricos; em seguida, os afasta da mesa 
cirúrgica; 

•	remove as pinças e os fios de sutura com 
as respectivas agulhas que estejam sobre 
os campos cirúrgicos, evitando acidentes 
com materiais perfurocortantes; 

•	remove os campos cirúrgicos que estão 
sobre o paciente; 

•	retira a placa de bisturi.

ao término 
da cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

presta assistência ao paciente pós-cirúrgico:
•	cobre o paciente e o mantém aquecido com 

manta térmica; 
•	transfere o paciente da mesa cirúrgica para 

a maca, após a liberação do anestesista; 
•	providencia o transporte do paciente para a 

sala de Recuperação pós-anestésica (sRpa) 
ou para a unidade de origem e o encami-
nha, com toda a documentação em ordem e 
o prontuário completo, conduzindo a maca 
ou a cama-berço pela cabeceira para facili-
tar a observação.

ao término 
da cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

desmonta a sala cirúrgica depois da saída do 
paciente para a sRpa:
•	separa as roupas utilizadas  na cirurgia, 

verificando se não há instrumentais mistu-
rados com as peças;

•	coloca as roupas em sacos apropriados 
para encaminhá-los ao expurgo; 

•	separa todo o material perfurocortante, 
colocando-o em recipiente adequado para 
ser encaminhado ao expurgo; 

•	recolhe o frasco de aspiração e suas exten-
sões, desprezando as secreções no expurgo 
do Centro Cirúrgico; 

•	auxilia o Instrumentador no recolhimento 
de instrumentais e materiais que terão de 
ser desinfetados, esterilizados e encami-
nhados ao expurgo; 

•	avisa aos funcionários da limpeza para 
realizarem o recolhimento dos sacos de 
lixo e a lavagem terminal da sala cirúrgica.

ao término 
da cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

continua...

pOp nº 09

ATENDIMENTO NA SALA APÓS O TÉRMINO DA CIRURGIA (CIRCULAÇÃO DE SALA)
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário do 
expurgo

•	realiza o recolhimento e a limpeza de 
instrumentais e materiais utilizados na 
cirurgia;

•	executa a limpeza e a desinfecção de todo 
o material enviado para o expurgo com 
soluções padronizadas pela instituição;

•	encaminha todo o material à Central de 
material esterilizado (Cme).

ao término 
da cirurgia.

expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

procede ao lançamento da cirurgia e dos 
gastos no sistema Hospitalar.

após o pas-
so anterior.

sistema 
Hospitalar.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 10
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
assistência de enfermagem integral e contínua ao paciente pós-cirúrgico na 
sala de Recuperação pós-anestésica (sRpa) até que suas funções voltem à 
normalidade.
Objetiva proporcionar cuidado até que o paciente:

•	 tenha se recuperado dos efeitos da anestesia;
•	 recupere as funções motoras e sensoriais;
•	 esteja orientado;
•	 apresente sinais vitais estáveis;
•	 não demonstre nenhuma evidência de hemorragia, náuseas e 

vômitos.

2 - INDICAÇÃO:
pacientes em pós-operatório imediato.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
paciente entubado, que deverá ser encaminhado diretamente para CtI ou 
unICOR acompanhado pelo técnico de enfermagem e pelo anestesista.

 4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 maca cirúrgica com grade;
•	 roupas de cama;
•	 suporte de soro;
•	 esfigmomanômetro;
•	 estetoscópio;
•	 termômetro;
•	 medicações;
•	 materiais estéreis e não estéreis de pronto uso (gazes, luvas, espa-

radrapo, cateteres intravenosos, cubas, compressas, entre outros);
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•	 soluções antissépticas; 
•	 monitor multiparamétrico;
•	 cateter nasal ou máscara de macronebulização;
•	 oxímetro de pulso;
•	 manta térmica;
•	 comadre/patinho;
•	 cilindro de O2;
•	 reanimador manual;
•	 carro de pCR;
•	 prontuário médico;
•	 ficha de sala e ficha de Gastos Cirúrgicos; 
•	 Livro de Registros;
•	 sistematização da assistência de enfermagem do CCBa.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Quando não for possível receber o paciente na sRpa, o paciente deverá ser 
recuperado na sala cirúrgica e depois encaminhado à unidade de origem.

6 - PONTO CRíTICO:
a assistência deve ser contínua, com pronto atendimento às solicitações do 
paciente.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e 
esteRILIZaÇãO (sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são 
paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recebe do Circulante o paciente 
pós-cirúrgico:
•	identifica-o conforme o protocolo de 

Cirurgia segura;
•	confere prontuário, prescrição médica, 

ficha de sala e folha de Gastos.

após a 
cirurgia. sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

verifica o nível de consciência ou o bloqueio 
de membros inferiores caso o paciente tenha 
sido submetido à raquianestesia.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

providencia o aquecimento do paciente com 
manta comum ou térmica, caso necessário.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

monitora o paciente com oxímetro de pulso 
e pressão não invasiva.
verifica as condições e as identificações de: 
curativo, acessos, soluções, sondas, cateteres 
e drenos.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

verifica e controla rigorosamente os sinais 
vitais.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

verifica se há presença de sangramento na 
incisão cirúrgica, bem como edema, hemato-
ma ou outras alterações importantes.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Registra todos os cuidados de enfermagem 
prestados ao paciente e sua evolução.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Realiza medicações sOs conforme prescrição 
médica.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Comunica qualquer alteração no quadro do 
paciente ao anestesista e/ou ao cirurgião.

durante a 
permanência 
na sRpa.

sRpa.

continua...

pOp nº 10

ASSISTÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA NA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA
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suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Registra destino e horário, com a assinatura 
do anestesista liberando o paciente.

no momento 
da alta. sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

providencia transporte na Central de 
padioleiros e protocola os documentos que 
acompanharão o paciente em livro próprio.

no momento 
da alta. sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente ao setor de destino 
acompanhado de: prontuário, ficha de sala, 
ficha de anestesia, Relato Cirúrgico, prescri-
ção médica e exames pré-operatórios.

no momento 
da alta. sRpa.

enfermeiro / 
técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Confere se a equipe de enfermagem do setor 
de destino assinou o Livro de protocolo após 
a conferência de documentos e recebe o livro 
do responsável pelo transporte do paciente.

após a alta. sRpa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 Revisão do pOp em outubro/2016.

03 Revisão do pOp em novembro/2012.

02 Revisão do pOp em outubro/2009.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 11
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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O1 - DEFINIÇÃO:

Consiste no passo a passo das atividades a serem realizadas pelos auxilia-
res ou técnicos de enfermagem no período da noite para que o setor esteja 
em condições de atender às cirurgias previstas no mapa cirúrgico no dia 
seguinte e/ou às cirurgias de emergência.

2 - INDICAÇÃO:
prever as necessidades e prover as salas com todo o material necessário 
ao atendimento das cirurgias eletivas do dia seguinte e/ou das cirurgias de 
emergência.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 mapa cirúrgico;
•	 carrinho de transporte;
•	 materiais de consumo;
•	 caixas de instrumental cirúrgico;
•	 medicamentos.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O serviço noturno é realizado por dois auxiliares ou técnicos de enferma-
gem que atuam como circulante e instrumentador para possíveis e eventu-
ais procedimentos de urgência e emergência. 

6 - PONTO CRíTICO:
a redução do número de profissionais no período noturno.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Recebe o plantão às 19 h do serviço 
diurno, certificando-se das ocorrências 
do dia e da existência de pedido de 
cirurgia de emergência.

na passagem 
de plantão. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Lê e preenche o Livro de Ordens e 
Ocorrências.
Confere se o carro de pCR está lacrado 
ou se há necessidade de recompletamen-
to, lacrando-o depois de recompletá-lo.

no início 
do serviço 
noturno.

CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

verifica no sistema Hospitalar (ou entra 
em contato com o setor de Internação 
para confirmar) se os pacientes previstos 
no mapa cirúrgico do dia seguinte se 
encontram internados; registra no mapa 
cirúrgico da sRpa os pacientes que não 
foram internados.

Às 20 h ou 
assim que 
possível.

setor de 
Internação.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Realiza a conferência das medicações 
do setor e faz o registro no impresso de 
Controle do arsenal.

durante o 
serviço. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

prepara os kits cirúrgicos de acordo com 
os procedimentos previstos no mapa 
cirúrgico.

durante o 
serviço. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

verifica o funcionamento dos equipa-
mentos a serem utilizados (focos, bisturi, 
mesas cirúrgicas, perneiras, aspiradores e 
extensão elétrica).

durante o 
serviço. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

prepara cada sala cirúrgica com seus res-
pectivos kits e equipamentos/mobiliário.

durante o 
serviço. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

dá assistência às cirurgias de emergência.

em caso de 
solicitação de 
cirurgia de 
emergência.

CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

solicita padioleiro para transferência do 
paciente.

após o término 
da cirurgia de 
emergência.

CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Confirma a disponibilidade da vaga soli-
citada pelo cirurgião para o paciente que 
realizou cirurgia de emergência.

após o passo 
anterior. CCBa.

continua...

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o paciente à unidade de 
destino através de padioleiro; se for 
necessário, acompanha o paciente em 
estado crítico, conforme solicitação do 
cirurgião.

após o passo 
anterior. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Comunica à supervisão de enfermagem 
as intercorrências do plantão.

no caso de 
intercorrências. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

preenche o impresso de identificação dos 
pacientes que serão encaminhados da 
unidade de internação para o CCBa no 
primeiro tempo.

Às 06 h. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

admite na sRpa os pacientes cirúrgi-
cos previstos para o primeiro tempo 
cirúrgico.

na admissão 
dos pacientes. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Registra as intercorrências no Livro de 
Ordens e Ocorrências, assina e carimba.

ao término do 
plantão. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

Informa ao funcionário do arsenal a falta 
de materiais e/ou medicamentos.

na passagem 
de plantão. CCBa.

auxiliar / 
técnico de 
enfermagem

passa o plantão para os plantonistas do 
serviço diurno.

na passagem 
de plantão. CCBa.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em setembro/2009.

pOp nº 11

ATIVIDADES DO SERVIÇO NOTURNO
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 12
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na realização de atividades relacionadas a prever a necessidade e 
prover o setor de materiais de consumo, medicamentos e soluções.

2 - INDICAÇÃO:
É uma atividade cíclica que deve ser realizada de forma contínua para o 
bom andamento do serviço.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 estoque de material de consumo;
•	 estoque de medicamentos;
•	 estoque de soluções;
•	 geladeira;
•	 estantes.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
as atividades do arsenal são essenciais para o bom funcionamento do 
Centro Cirúrgico.

6 - PONTO CRíTICO:
Conferência da validade de materiais, medicamentos e soluções.

7 - REFERÊNCIA:
sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Realiza o levantamento das necessidades de 
materiais, medicamentos e soluções (pvpI 
tópico, pvpI degermante, álcool a 70%, 
hipoclorito de sódio, ácido peracético, sabão 
líquido, formol, vaselina, tintura benjoim, 
clorexidina alcoólica e clorexidina deger-
mante) com base no gasto semanal para as 
cirurgias.

no dia anterior 
à cirurgia. arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

solicita materiais via sistema Hospitalar 
visando ao recompletamento do estoque 
mínimo.

diariamente. arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

preenche a necessidade de soluções no 
pedido de medicamento e material de uso 
médico (pmmum) e encaminha à farmácia 
(caso necessite alterar o quantitativo previa-
mente estabelecido pelo setor).

de acordo com 
a necessidade. arsenal.

enfermeiro 
encarregado Confere e assina o pmmum de soluções. de acordo com 

a necessidade. arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Recebe e confere a quantidade e a validade 
dos medicamentos entregues pela farmácia.

semanal
(segunda-feira).

arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Recebe e confere a quantidade e a validade 
das soluções entregues pela farmácia.

semanal
(quinta-feira).

arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Recebe e confere a quantidade e a validade 
dos materiais entregues pelo depósito de 
material Cirúrgico (dmC) e os acondiciona 
no arsenal.

por ocasião 
da entrega de 
material no 
CCBa.

arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Confere a validade dos medicamentos. uma vez por 
semana. arsenal.

continua...

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Confere a validade dos materiais de 
consumo.

uma vez por 
mês. arsenal.

funcionário 
do arsenal 
(auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Confere a validade das caixas de instrumen-
tal cirúrgico. diariamente. arsenal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em setembro/2009.

pOp nº 12

ATIVIDADES DO ARSENAL
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 13
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e 
roupas utilizadas na assistência ao paciente. também pode ser utilizado 
para a guarda temporária de resíduos.

2 - INDICAÇÃO:
É uma atividade cíclica que deve ser realizada de forma contínua para o 
bom andamento do serviço.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 instrumental cirúrgico;
•	 desincrustante;
•	 recipientes;
•	 água corrente;
•	 detergente enzimático;
•	 impresso de identificação;
•	 Livro de Registros.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
as atividades do expurgo são essenciais para o bom funcionamento do 
Centro Cirúrgico.

6 - PONTO CRíTICO:
Controle dos instrumentais enviados à Cme.

7 - REFERÊNCIA:
sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário do 
expurgo

Realiza a limpeza e a secagem de instrumen-
tais e bandejas oriundos dos procedimentos 
cirúrgicos.

ao término da 
cirurgia. expurgo.

funcionário do 
expurgo

Controla e anota em impresso próprio a saída 
de todos os instrumentais encaminhados 
para a Cme.

diariamente. expurgo.

funcionário do 
expurgo

encaminha ao Laboratório de análise 
patológica (Lap) as peças anatômicas prove-
nientes dos procedimentos cirúrgicos.

diariamente. expurgo.

funcionário do 
expurgo

Confere a entrada e a saída de roupas 
de cama e pijamas para a Lavanderia em 
impresso próprio.

diariamente. expurgo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em setembro/2009.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 14
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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IA1 - DEFINIÇÃO:
a unidade de processamento de roupas de serviços de saúde é considerada 
um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar, separar, proces-
sar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, 
quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de 
saúde.

2 - INDICAÇÃO:
encaminhamento de roupas sujas para lavagem.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 hamper;
•	 saco para hamper.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 para o acondicionamento das roupas sujas, recomenda-se saco 

hamper de plástico ou de tecido, com qualidade suficiente para resis-
tir ao peso das roupas de modo a não se romper durante a sua mani-
pulação e transporte; 

•	 os cuidados com o acondicionamento das roupas devem incluir: 
fechar os sacos adequadamente de forma a impedir a sua abertura 
durante o transporte, não excedendo ¾ da sua capacidade.

6 - PONTO CRíTICO:
uso do epI para entrega e recolhimento das roupas sujas.
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7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. agência nacional de vigilância sanitária. Processamento de roupas 
em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos. (série tecnologia em 
serviços de saúde). 1. ed. Brasília: anvisa, 2009. 102 p.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acondiciona todos os campos cirúrgicos 
de pano, oleado e lençol no hamper com 
saco amarelo e o encaminha ao expurgo 
após o término da cirurgia.

após a 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acondiciona no hamper situado na sRpa 
todos os lençóis sujos que retornam após 
a transferência do paciente para a unida-
de de internação ou CtI.

diariamente. sRpa.

todo profis-
sional que 
necessite entrar 
no CCBa

acondiciona no hamper localizado no 
vestiário o pijama utilizado no Centro 
Cirúrgico.

diariamente. vestiário.

funcionário 
do expurgo 
/ técnico ou 
auxiliar de 
enfermagem

acompanha o profissional da lavanderia 
que realiza a coleta das roupas sujas do 
CCBa.

diariamente. expurgo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

pOp nº 14

ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DE ROUPAS SUJAS À LAVANDERIA
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)

POP Nº 15
elaboração: micheli teixeira de Oliveira – enf          

Revisão: ana paula Gambôa varella – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
a atividade consiste no recebimento do material que passou pelo processo 
de esterilização na Central de material esterilizado (Cme).

2 - INDICAÇÃO:
O recebimento do material esterilizado disponível e em tempo hábil para a 
realização das cirurgias é uma atividade cíclica que deve ocorrer de forma 
contínua para o bom andamento do serviço.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Recebimento de material sem identificação e com embalagem não íntegra.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 caneta;
•	 Livro de Registro;
•	 carrinho.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O recebimento e a conferência de materiais da Cme são essenciais para o 
bom andamento do serviço.

6 - PONTO CRíTICO:
Conferência da quantidade dos materiais, assim como de sua identificação 
e da integridade dos invólucros.

7 - REFERÊNCIA:
sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

funcionário do 
arsenal (auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Realiza a busca do material no setor de 
esterilização (Cme) com o carrinho e o 
Livro de Registro.

no dia anterior 
à cirurgia. Cme.

funcionário do 
arsenal (auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

solicita os materiais processados ao pro-
fissional responsável pelo setor (Cme).

no dia anterior 
à cirurgia. Cme.

funcionário do 
arsenal (auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

Confere os materiais solicitados, a integri-
dade dos invólucros, as quantidades e a 
identificação.

no dia anterior 
à cirurgia. Cme.

funcionário do 
arsenal (auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

assina o recebimento do material e retor-
na com uma via do recibo para controle 
interno do setor.

no dia anterior 
à cirurgia. Cme.

funcionário do 
arsenal (auxiliar / 
técnico de 
enfermagem)

armazena o material de forma segura no 
arsenal.

no dia anterior 
à cirurgia. arsenal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em setembro/2009.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO DO BlOCO DE AGUDOS (CCBA)
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 01
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
a unidade de processamento de roupas de serviços de saúde é considerada 
um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar, separar, proces-
sar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, 
quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde.

2 - INDICAÇÃO:
encaminhamento de roupas sujas para lavagem. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 hamper;
•	 saco para hamper.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 para o acondicionamento das roupas sujas, recomenda-se saco 

hamper de plástico ou de tecido, com qualidade suficiente para 
resistir ao peso das roupas de modo a não se romper durante a sua 
manipulação e transporte;

•	 atividade especializada, que pode ser própria ou terceirizada, intra 
ou extra-serviço de saúde, devendo garantir o atendimento à deman-
da e a continuidade da assistência;

•	 os cuidados com o acondicionamento das roupas devem incluir: 
fechar os sacos adequadamente de forma a impedir a sua abertura 
durante o transporte, não excedendo ¾ da sua capacidade.

6 - PONTOS CRíTICOS:
uso do epI para entrega e recolhimento de roupas sujas.

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. agência nacional de vigilância sanitária. Processamento de 
roupas em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos. (série 
tecnologia em serviços de saúde). 1. ed. Brasília: anvisa, 2009. 102 p.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recebe as roupas limpas a serem utilizadas 
no Centro Cirúrgico.

antes da 
cirurgia.

arsenal de 
roupas.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acondiciona todos os campos cirúrgicos de 
pano, oleado e lençol no hamper com saco 
amarelo e o encaminha ao expurgo após o 
término da cirurgia.

após a 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acondiciona todos os lençóis sujos no 
hamper. diariamente. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recolhe a camisola após a alta do paciente. diariamente. Box.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acondiciona todos os pijamas utilizados no 
Centro Cirúrgico no hamper localizado no 
vestiário.

diariamente. vestiário.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

acompanha a coleta das roupas sujas. diariamente. expurgo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do pOp em outubro/2016.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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1 - DEFINIÇÃO:
É a assistência de enfermagem integral e contínua ao paciente em 
pré-operatório realizada na sala de Recuperação pós-anestésica (sRpa) até 
que ele esteja em condições de ser encaminhado à sala Operatória.

2 - INDICAÇÃO:
pacientes em pré-operatório.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 maca cirúrgica;
•	 roupas de cama;
•	 suporte de soro;
•	 comadre e patinho;
•	 esfigmomanômetro e estetoscópio;
•	 termômetro;
•	 medicações e soros;
•	 materiais estéreis e não estéreis de pronto uso (gazes, luvas, espara-

drapo, cateteres intravenosos, cubas, compressas);
•	 soluções antissépticas;
•	 monitor multiparamétrico;
•	 cateter nasal ou máscara de macronebulização;
•	 impressos: ficha de sala, Impresso de Cirurgia segura e folha de 

Gastos;
•	 Livro de Registros da sRpa;
•	 sistematização da assistência de enfermagem do Hospital-dia (Hd) 

Cirúrgico;
•	 Checklist da Cirurgia segura;
•	 folha de Gastos do Hospital-dia Cirúrgico.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O profissional de enfermagem da sRpa deve proceder à conferência do 
prontuário do paciente no momento da admissão. deve, ainda, atender o 
paciente com segurança, destreza e eficácia, minimizando sua ansiedade e 
oferecendo apoio, atenção e respeito a suas crenças, medos e valores.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 conferência do nome do paciente, da cirurgia a ser realizada e da 

lateralidade;
•	 verificação de: estado de jejum, presença de próteses e adornos, 

existência de comorbidades e alergias;
•	 conferência da documentação: risco cirúrgico, consentimento da 

anestesia, consentimento da cirurgia, exames laboratoriais e de 
imagem.

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe o paciente na sala cirúrgica, identifica-
-o conforme o protocolo da Cirurgia segura e 
confere o prontuário.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

transfere o paciente para a mesa cirúrgica, 
deixando-o coberto. 
permanece ao lado do paciente.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Realiza o preparo do paciente na mesa cirúrgica, 
colocando-o na posição solicitada pelo cirurgião.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Coloca a placa neutra do bisturi elétrico sob a 
panturrilha ou outra região, de acordo com a 
cirurgia.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia a equipe cirúrgica a se paramentar 
(vestir avental cirúrgico, amarrar os cadarços e 
calçar as luvas cirúrgicas).

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia o cirurgião: abre o pacote de campo de 
mesa cirúrgica e a caixa de instrumental; forne-
ce os materiais solicitados (gazes, compressas 
cirúrgicas, fios de sutura, drenos, entre outros).

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

prepara o campo operatório: liga o foco central, 
focalizando o campo cirúrgico; caso o foco não 
possua manoplas adaptáveis estéreis, descobre a 
área operatória e oferece o material ao cirurgião 
para antissepsia (solução de clorexidina, soro 
fisiológico e compressas estéreis).

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia no posicionamento dos equipamentos. antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

aproxima o aparelho de bisturi elétrico e conec-
ta os polos positivo e negativo.

antes da 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

aproxima o hamper da equipe cirúrgica.
após a 
cirurgia. sala 

Cirúrgica.

continua...

pOp nº 02

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRÉ-OPERATÓRIA NO CENTRO CIRÚRGICO
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe a peça cirúrgica para o exame anatomo-
patológico; cuidadosamente, coloca a peça em 
invólucro próprio com solução de formol a 10%.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Identifica a peça cirúrgica com: nome do 
paciente, número do registro hospitalar, nome 
da peça cirúrgica, data e hora, e a envia para o 
laboratório com o formulário de solicitação do 
exame e a assinatura do cirurgião.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Zela pela manutenção e pela ordem na sala 
cirúrgica.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

solicita a desinfecção da sala pela equipe de 
higienização.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

auxilia o cirurgião no curativo da incisão 
cirúrgica ao término da cirurgia, oferecendo as 
soluções antissépticas e os adesivos necessários.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Registra em formulário próprio (ficha de sala) as 
anotações pertinentes relativas à quantidade de 
material gasto no procedimento cirúrgico (mate-
riais, medicamentos e equipamentos utilizados), 
bem como o início e o término do ato cirúrgico.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

anota no Relatório de enfermagem as intercor-
rências que porventura tenham ocorrido durante 
o ato anestésico-cirúrgico.

após a 
cirurgia.

sala 
Cirúrgica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Confecção do pOp em junho/2017.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 03
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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a catarata é uma opacidade do cristalino que pode levar à degradação 
de sua qualidade ótica. a finalidade precípua da cirurgia de catarata com 
implante de lente intraocular é substituir o cristalino opaco por uma próte-
se (lente intraocular). trata-se dos procedimentos facectomia com lente 
intraocular com facoemulsificação e facectomia com lente intraocular sem 
facoemulsificação. 

2 - INDICAÇÃO:
Correção de outras alterações visuais não corrigidas com lentes intrao-
culares monofocais esféricas, como lentes intraoculares tóricas, bifocais, 
acomodativas e asféricas.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
prescrição médica.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
aplicar somente no olho que será submetido ao procedimento.

6 - PONTO CRíTICO:
O paciente não estar no mapa cirúrgico.

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987. 

mORGadO, G.; BaRROs, p.; CaRvaLHO, R.; LIma, a.; maRtIns, n. 
estudo Comparativo da midríase na Cirurgia de Catarata – tópica vs 
mydriasert Intracamerular. Oftalmologia. v. 34, p. 453-458, 2010.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recepciona o paciente e recolhe a Guia de 
Internação e Consentimento Informado.

na chegada 
do paciente. Recepção.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Inicia a dilatação com o colírio prescrito 
pelo médico. após o bloqueio anestésico, o 
paciente é encaminhado à sala de cirurgia.

na chegada 
do paciente. Recepção.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente dilatado para a troca 
de vestimentas.

após a 
dilatação. Box.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente para a sRpa, deixan-
do-o aos cuidados do anestesista.

após a 
dilatação. sRpa.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

após o bloqueio anestésico, o paciente é 
encaminhado à sala de cirurgia.

após o 
bloqueio 
anestésico.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente ao box.
ao término 
do procedi-
mento.

Box.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 04
elaboração: silvane dos santos silva – enf            

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o tratamento atual para muitas doenças do olho, entre elas a degeneração 
macular relacionada à idade e alguns casos de doença da retina provocada 
pelo diabetes e pela oclusão vascular venosa.

2 - INDICAÇÃO:
todas as doenças relacionadas à formação de vasos sanguíneos anômalos 
(novos vasos sanguíneos ruins), como degeneração macular relacionada 
à idade, retinopatia diabética, tromboses e glaucomas de causa vascular.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
alergia à medicação.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
medicação específica para o procedimento.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
não há.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 falta da medicação;
•	 paciente fora do mapa cirúrgico.

7 - REFERÊNCIA:
BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

entrega ao paciente a Guia de 
Internação e Consentimento 
Informado.

na chegada do 
paciente. Recepção.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente ao box para a 
troca de vestimentas.

na chegada do 
paciente. Box.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

direciona o paciente para a sala 
Cirúrgica.

após a troca 
de roupa.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

posiciona o paciente na mesa cirúrgica 
e, em seguida, pinga os colírios anesté-
sicos e povidona.

na mesa 
cirúrgica.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

terminado o procedimento, aplica a 
pomada prescrita.

ao término do 
procedimento.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Realiza o curativo oclusivo. ao término do 
procedimento.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha o paciente para a troca de 
roupa.

ao término do 
procedimento. Box.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 05
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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IA1 - DEFINIÇÃO:
procedimento realizado pelo profissional de enfermagem com o obje-
tivo de desfazer a sala de operação, arrumar a sala, limpar e desinfetar 
os equipamentos e encaminhar os instrumentais à Central de material  
esterilizado (Cme).

2 - INDICAÇÃO:
após o término da cirurgia, o circulante deve realizar a desmontagem da 
sala cirúrgica corretamente, priorizando atenção especial ao paciente e, 
depois da sua saída, aos materiais e equipamentos utilizados.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 folha de Gastos; 
•	 ficha de sala; 
•	 impresso de Checklist de Cirurgia segura; 
•	 hamper;
•	 lixeira; 
•	 recipiente para material perfurocortante;
•	 equipamentos de proteção individual; 
•	 recipiente para colocação dos instrumentais utilizados; 
•	 soluções químicas para desinfecção dos materiais e instrumentais.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
todo o procedimento de arrumação da sala deverá ser feito com o uso de 
equipamentos de proteção individual, com atenção especial ao manipular 
materiais perfurocortantes, sangue e secreções.
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6 - PONTO CRíTICO:
encaminhamento do paciente à sala de Recuperação pós-anestésica 
(sRpa).

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987. 

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

desmonta a sala cirúrgica durante a 
permanência do paciente, auxiliando 
a equipe a retirar a paramentação 
cirúrgica.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

desliga o foco central e os aparelhos 
elétricos; em seguida, os afasta da 
mesa cirúrgica.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Remove as pinças e os fios de sutura 
com as respectivas agulhas que 
estejam sobre os campos cirúrgicos, 
evitando acidentes com materiais 
perfurocortantes.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Remove os campos cirúrgicos que 
estão sobre o paciente e retira a placa 
de bisturi.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

presta assistência ao paciente 
pós-cirúrgico.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

providencia o transporte do paciente 
para o box.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

em caso de intercorrências no ato 
cirúrgico, transporta o paciente para a 
sRpa.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

desmonta a sala cirúrgica depois da 
saída do paciente: separa as roupas 
utilizadas na cirurgia, verificando se 
não há instrumentais misturados com 
as peças e colocando-as em sacos 
apropriados; encaminha os sacos de 
roupas sujas ao expurgo.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

continua...

pOp nº 05

ATENDIMENTO NA SALA CIRÚRGICA APÓS O TÉRMINO DA CIRURGIA



132

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

separa todo o material perfurocor-
tante, colocando-o no recipiente 
adequado.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Recolhe os instrumentais e materiais 
que terão de ser desinfetados e esterili-
zados e os encaminha ao expurgo.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

aciona os funcionários da limpeza 
para realizar o recolhimento dos sacos 
de lixo e a lavagem terminal da sala 
cirúrgica.

ao término da 
cirurgia. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Realiza, no expurgo, a lavagem de 
instrumentais e materiais utilizados na 
cirurgia.

ao término da 
cirurgia. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

encaminha todo o material à Central 
de material esterilizado do hospital 
(Cme).

ao término da 
cirurgia. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

procede ao lançamento da cirurgia e 
dos gastos no sistema Hospitalar.

ao término da 
cirurgia. secretaria.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 06
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na realização de atividades relativas a prever a necessidade e 
prover o setor de material de consumo, medicamentos e soluções.

2 - INDICAÇÃO:
É uma atividade cíclica que deve ser realizada de forma contínua para o 
bom andamento do serviço.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 estoque de material de consumo;
•	 estoque de medicamentos;
•	 estoque de soluções;
•	 geladeira;
•	 estantes.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
as atividades do arsenal são essenciais para o bom funcionamento do 
Centro Cirúrgico.

6 - PONTO CRíTICO:
Conferência da validade de materiais, medicamentos e soluções.
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7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Realiza o levantamento das necessidades de 
materiais, medicamentos e soluções (pvpI tópi-
co, pvpI degermante, álcool a 70%, hipoclorito 
de sódio, ácido peracético, sabão líquido, 
formol, vaselina, tintura benjoim, clorexidina 
alcoólica e clorexidina degermante) com base 
no gasto semanal para as cirurgias.

ao assumir o 
serviço. arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

solicita materiais via sistema Hospitalar visan-
do ao recompletamento do estoque mínimo.

ao assumir o 
serviço. arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

preenche a necessidade de soluções no pedido 
de medicamento e material de uso médico 
(pmmum) e encaminha à farmácia (caso 
necessite alterar o quantitativo previamente 
estabelecido pelo setor).

de acordo 
com a 
necessidade.

arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
da sRpa

Confere e assina o pmmum de soluções.
de acordo 
com a 
necessidade.

arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe e confere semanalmente a quantidade 
e a validade dos medicamentos entregues pela 
farmácia. 

sempre 
que receber 
medicação.

arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recebe e confere a quantidade e a validade dos 
materiais entregues pelo depósito de material 
Cirúrgico (dmC) e os acondiciona no arsenal.

semanal 
(sexta-feira). arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Confere a validade dos medicamentos. semanal 
(sexta-feira). arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Confere a validade dos materiais de consumo. primeiro dia 
útil do mês. arsenal.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Confere a validade das caixas de instrumental 
cirúrgico. diariamente. arsenal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Confecção do pOp em junho/2017.

pOp nº 06

ATIVIDADES DO ARSENAL
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 07
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e 
roupas utilizadas na assistência ao paciente. também pode ser utilizado 
para a guarda temporária de resíduos.

2 - INDICAÇÃO:
É uma atividade cíclica que deve ser realizada de forma contínua para o 
bom andamento do serviço.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 instrumental cirúrgico;
•	 desincrustante;
•	 recipientes;
•	 água corrente;
•	 detergente enzimático;
•	 impresso de identificação;
•	 Livro de Registros.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
as atividades do expurgo são essenciais para o bom funcionamento do 
Centro Cirúrgico.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Controle dos instrumentais enviados à Cme.
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7 - REFERÊNCIAS:
asCaRI, R.a.; vIdORI, J.; mORettI, C.a.; peRIn, e.m.f.; sILva, O.m.; 
Buss, e. O processo de esterilização de materiais em serviços de saúde: 
uma revisão integrativa. Brasilian Journal of Surgery and Research. 2013. 
4(2):33-8.

BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Realiza a limpeza e a secagem dos 
instrumentais e bandejas oriundos dos 
procedimentos cirúrgicos.

diariamente. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Controla e anota em impresso próprio 
a saída de todos os instrumentais 
encaminhados para a Cme.

diariamente. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha ao Laboratório de análise 
patológica (Lap) as peças anatômicas 
em caso de resultados imediatos.

diariamente. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

encaminha ao Lap as peças anatômi-
cas em caso de pacientes internados. diariamente. expurgo.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Confere a entrada e a saída de roupas 
de cama e pijamas para a Lavanderia 
em impresso próprio.

diariamente. expurgo.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

pOp nº 07

ATIVIDADES DO EXPURGO





141

PA
R

A
M

E
N

TA
Ç

Ã
O

 
PA

R
A

 E
N

T
R

A
R

 N
O

 C
E
N

T
R

O
 C

IR
Ú

R
G

IC
O

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 08
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
a paramentação é um conjunto de barreiras contra a invasão de micro-
-organismos nos sítios cirúrgicos dos pacientes e para a proteção dos 
profissionais contra a exposição a sangue e outros fluidos orgânicos. 

2 - INDICAÇÃO:
antes de toda cirurgia, de maneira a diminuir a flora bacteriana e o risco 
de contaminação durante o ato cirúrgico.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 propés (sapatilhas descartáveis); 
•	 uniforme privativo ( jaleco e calça);
•	 gorro; 
•	 máscara; 
•	 protetor ocular.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
não há.

6 - PONTO CRíTICO:
não utilização da roupa adequada.
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7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

entra no Centro Cirúrgico pelo vesti-
ário, onde troca a roupa externa por 
roupa própria do setor, obedecendo 
ao seguinte critério: retira brincos, 
pulseiras, anéis, colares e bolsas, 
deixando-os guardados em armários 
individuais.

na chegada 
ao Centro 
Cirúrgico.

vestiário.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Coloca a roupa, composta de calça e 
blusa de tamanho adequado; cobre 
totalmente o cabelo com gorro ou 
touca; protege boca e nariz com a colo-
cação de máscara; e protege os sapatos 
com o uso de sapatilhas.

na chegada 
ao Centro 
Cirúrgico.

vestiário.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Lava as mãos com água e sabão con-
forme a técnica correta.

no Centro 
Cirúrgico. Lavatório.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

ao término do expediente, retira a 
roupa e descarta no hamper.

ao término do 
expediente. vestiário.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

pOp nº 08

PARAMENTAÇÃO PARA ENTRAR NO CENTRO CIRÚRGICO
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1 - DEFINIÇÃO:
O posicionamento correto do paciente para um procedimento cirúrgico é 
um dos deveres mais importantes da enfermagem. na maioria das vezes, 
os pacientes estão anestesiados enquanto se encontram na sala operatória; 
por isso, não conseguem reclamar de desconforto devido ao mau posicio-
namento. Os campos operatórios também contribuem para mascarar um 
mau posicionamento. 
a enfermagem tem o dever de aplicar os princípios de anatomia e fisiologia 
quando posicionar o paciente, proporcionando o máximo de segurança, 
atentando para a manutenção de uma boa função respiratória e circulatória, 
prevenindo a compressão de músculos e nervos, e promovendo uma boa 
exposição do campo operatório e do acesso venoso.

2 - INDICAÇÃO:
posicionamento adequado do paciente na mesa cirúrgica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 travesseiros;
•	 coxins;
•	 ataduras;
•	 faixas;
•	 lençóis ou campos;
•	 mesa de mayo; 
•	 luvas de procedimento.

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 09
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 caso não consiga posicionar o paciente corretamente com conforto 

e segurança, suspender o procedimento e solicitar a colaboração de 
outros profissionais;

•	 preparar material necessário; 
•	 atentar para a correta colocação de coxins e outros materiais, evitan-

do desconforto; 
•	 posicionar o paciente corretamente, respeitando as funções circula-

tórias e respiratórias; 
•	 evitar contato com partes metálicas da mesa. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 verificar a existência de material necessário ao procedimento;
•	 atentar para as limitações do paciente;
•	 realizar procedimento com técnica correta;
•	 manter uma boa função respiratória e circulatória; 
•	 conhecer os fatores que determinam o tipo de posição segura.

7 - REFERÊNCIAS:
BRasIL. ministério da saúde. agência nacional de vigilância sanitária.  
unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos eventos adversos. 
Gerência Geral de tecnologia em serviços de saúde. Informe Técnico nº 
01/09 – Princípios básicos para limpeza de Instrumental Cirúrgico em 
Serviços de Saúde. Brasília, df: anvisa, 2009.

BRasIL. decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, df: Imprensa 
nacional, seção 1, f. 8.853 a 8.855, 9 jun. 1987.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Observa o mapa cirúrgico diário e 
verifica a cirurgia programada. 
encaminha-se para sala cirúrgica 
e verifica a existência de materiais 
de apoio para manter a posição do 
paciente. 
providencia o material, caso necessá-
rio, preparando coxim e rodilha.

antes de o 
paciente entrar 
na sala de 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Lava as mãos com água e sabão.

antes de o 
paciente entrar 
na sala de 
cirurgia.

sala de 
degermação.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Recebe o paciente, chamando-o 
pelo nome, e o orienta sobre o 
procedimento.

na admissão 
do paciente à 
sala cirúrgica.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

posiciona o paciente em decúbito dor-
sal, conforme o procedimento: deita o 
paciente sobre o dorso e o alinha na 
mesa cirúrgica, mantendo as pernas 
ligeiramente afastadas.
aguarda orientação do cirurgião.

antes do ato 
operatório.

sala de 
Cirurgia.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

pOp nº 09

POSICIONAMENTO PARA CIRURGIA
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dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 10
elaboração: silvane dos santos silva – enf          

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
O preparo da pele é uma das maneiras de diminuir o número de bactérias 
no paciente e a possibilidade de adquirir uma infecção no ato da incisão 
cirúrgica. as operações devem ser realizadas, tanto quanto possível, na 
ausência de bactérias. Isso é obtido por meio da esterilização de todos os 
objetos que possam entrar em contato com a incisão cirúrgica, além da 
degermação da pele do paciente e das mãos dos elementos da equipe cirúr-
gica. portanto, é importante que o procedimento seja realizado de acordo 
com a técnica.

2 - INDICAÇÃO:
antes da cirurgia, deve ser realizado o preparo adequado da pele de manei-
ra a evitar complicações, como infecção da ferida operatória.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cuba rim;
•	 pacote de gaze ou compressa estéril;
•	 solução degermante (clorexidina ou pvpI);
•	 clorexidina alcoólica ou pvpI;
•	 escova degermante;
•	 soro fisiológico ou água destilada;
•	  um par de luvas de procedimento estéril.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o procedimento deve ser realizado em movimentos circulares e 

delicados; 
•	 ao secar, deve-se usar uma face da compressa para cada movimen-

to, sem retornar;
•	 a área preparada deve ser coberta com compressa estéril, se 

necessário; 
•	 deve-se realizar o procedimento com o paciente anestesiado;
•	 se necessário, deve ser realizada a tricotomia da área a ser operada.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 em pacientes alérgicos a iodo, utilizar somente clorexidina 

degermante;
•	 posicionar corretamente os rolos protetores para evitar que o antis-

séptico escoe para baixo do paciente e provoque queimaduras.

7 - REFERÊNCIAS:
smeLtZeR, s. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

sOCIedade BRasILeIRa de enfeRmeIROs de CentRO CIRÚRGICO, 
ReCupeRaÇãO anestÉsICa e CentRO de mateRIaL e esteRILIZaÇãO 
(sOBeCC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. são paulo, 2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

verifica as condições do paciente, 
examinando a área a ser operada.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Coloca o material sobre a mesa de 
mayo.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

procede à lavagem das mãos com água 
e sabão.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 

abre o pacote contendo a cuba rim, 
coloca a solução degermante observan-
do a técnica asséptica, e abre o pacote 
de compressa.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Calça as luvas utilizando a técnica 
asséptica.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Coloca os rolos de compressas nas 
áreas laterais do local a ser preparado 
para evitar queimaduras no paciente.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

prepara a pele: embebe a compressa 
com pequena quantidade de solução 
antisséptica e inicia a limpeza da área 
com movimentos circulares.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

procede à limpeza até a região média 
da coxa, umbigo e genitália; coloca 
compressa no hamper; realiza a antis-
sepsia da pele utilizando para cada 
área uma face da compressa.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

seca a região com movimentos 
longitudinais usando as quatro faces 
da compressa; troca a compressa, se 
necessário; retira os rolos de compres-
sas das áreas adjacentes e as coloca no 
hamper.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

continua...

pOp nº 10

PREPARO DA PELE PARA CIRURGIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem

Recolhe o material, descarta na lixeira 
e encaminha para o expurgo; retira as 
luvas e lava as mãos.

antes do ato 
operatório. sala Cirúrgica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 Revisão do pOp em outubro/2016.

02 Revisão do pOp em novembro/2012.

01 Criação do pOp em dezembro/2000.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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1 - DEFINIÇÃO:
O Circulante prepara a sala Operatória (sO) com todos os materiais, medi-
camentos e equipamentos necessários para a cirurgia programada.

2 - INDICAÇÃO:
no dia anterior à cirurgia, ou no tempo anterior a uma cirurgia, as salas 
cirúrgicas devem ser preparadas de maneira a dispor dos materiais e medi-
camentos de uso essencial para a cirurgia programada.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja de instrumental cirúrgico;
•	 kit cirúrgico com material estéril e não estéril;
•	 medicações e anestésicos;
•	 fios cirúrgicos;
•	 pacote cirúrgico; 
•	 equipamentos específicos.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Quando não for possível substituir um material que está em falta no 
depósito de material Cirúrgico (dmC), avisar imediatamente à equipe 
médica.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 leitura do mapa cirúrgico;
•	 verificação do tipo de cirurgia prevista; 
•	 preparação da sO com todo o material necessário e os instrumentais 

específicos.

dIvIsãO tÉCnICa 
suBdIvIsãO de enfeRmaGem 

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl

POP Nº 11
elaboração: silvane dos santos silva – enf           

Revisão: Rogério arruda de Lima – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital Real militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

toma ciência do mapa cirúrgico e 
verifica a solicitação de materiais espe-
cíficos, medicamentos e equipamentos 
necessários.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica se há falta de algum material, 
equipamentos, medicações ou fios 
cirúrgicos imprescindíveis para o 
ato anestésico-cirúrgico e avisa ao 
enfermeiro.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica a limpeza da sala operatória, 
principalmente pisos, paredes, mobi-
liário e equipamentos para cirurgia e 
anestesia.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

testa o funcionamento de todos os 
equipamentos elétricos e dos pontos de 
gases e aspiradores.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

providencia as medicações necessárias 
para o procedimento anestésico-
-cirúrgico, bem como o material para a 
anestesia.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

elabora o kit cirúrgico com todo o 
material necessário e leva para a sala 
operatória; desfaz o kit cirúrgico e 
equipa a sO com todo o material 
necessário (material estéril, de pronto 
uso e não estéril).

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

Confere os envelopes de fios de sutura 
necessários ao ato cirúrgico. 
Coloca o pacote de campos e aventais, 
as luvas e as caixas de instrumentais 
necessários ao ato cirúrgico.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

continua...

pOp nº 11

PREPARO DA SALA CIRÚRGICAS
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico / 
auxiliar de 
enfermagem 
(Circulante)

verifica se os impressos que serão 
utilizados no decorrer da cirurgia estão 
em ordem e são suficientes.

antes da 
cirurgia.

sala de 
Cirurgia.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 Revisão do pOp em junho/2017.

01 Confecção do pOp em outubro/2016.

suBdIvIsãO de enfeRmaGem

CENTRO CIRúRGICO AMBUlATORIAl
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“Cuidar de você nos motiva.”
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