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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 47 
 

Título: Limpeza de equipamentos - Autoclave 

Área de Aplicação: Central de Material 
e Esterilização (CME) 
Setor: Central de Material e 
Esterilização (CME) 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP  Profissional da equipe de limpeza 
 
1. Definição: 

 
• É a remoção da sujidade visível (orgânica e inorgânica) da autoclave, mediante uso de água, 

sabão líquido neutro. 
 

 
2. Finalidade  

 
• Manter o equipamento limpo para receber o material que será esterilizado para garantir 

condições adequadas de funcionamento, deixando-o livres de substâncias que possam 
interferir no processo. 

 

 
3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES :  
• Diariamente antes da primeira carga do dia. 

 
CONTRAINDICAÇÕES : 
• Não se aplica. 
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

• EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental, botas). 
• Recipiente plástico. 
• Água. 
• Sabão líquido neutro. 
• Esponja. 
• Pano úmido limpo. 
• Pano seco limpo. 
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5. Descrição do Procedimento 
 
• Utilizar EPI (gorro, luva de borracha, botas, óculos de proteção, avental). 
• Verificar se o equipamento está frio e desligado (porta do equipamento aberta, chave 

liga/desliga na posição desliga). 
• Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
• Calçar luvas de borracha. 
• Embeber esponja com sabão líquido. 
• Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido. 
• Remover o sabão líquido com pano limpo umedecido em água limpa. 
• Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão. 
• Secar com pano limpo e seco. 
• Repetir procedimento na parte externa do equipamento. 
• Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das mãos). 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
• Utilizar a haste metálica para alcançar a parte mais profunda da autoclave com maior              

facilidade. 

 
6. Documentos de Referência  
 

• POP de Higienização das mãos. 
 
 
7. Leitura Sugerida 
 

- SOBECC. Práticas recomendadas. 2º edição, SP, 2003.   

- BARILLI, A.L.A.; NASCIMENTO G.M.; PEREIRA, M.C.A., et.al. Manual de qualificação 

de    esterilização em autoclaves -  Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SMS/CCII/SUS – 

SP 2009. 

- SIMONE B.N.A. Atualização em limpeza, desinfecção e esterilização – micobactéria, 

apresentação. COREN SP. 2009. Disponível em: http://inter.coren-

sp.gov.br/sites/default/files/Atualizacao_em_Limpeza_Desinfeccao_e_Esterilizacao_Micobact

eria.pdf 

 
 
8. Figuras e Anexos  
 
Não se aplica 
 


