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Procedimento Operacional 
Padrão (POP) de Enfermagem 

POP 23 – Organização de Salas e Setores 
Data Elaboração: 

Março/2020 

Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

Objetivo 

Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, 
evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à 
assistência à saúde. 

Material Necessário 

 Luvas de borracha e ou látex; 
 Álcool a 70%; 
 Panos/compressas limpas; 
 Solução com hipoclorito de sódio 1% (para locais com presença de matéria orgânica);  
 Materiais a serem reabastecidos na sala ou setor. 

Descrição da Atividade 

 Higienizar as mãos; 
 Descartar materiais com validade vencida ou com a qualidade comprometida; 
 Para limpeza de superfícies como macas, balanças, pias, bancadas e também para equipamentos como 

suporte de soro, suporte de braço para punção, o profissional deverá utilizar um pano limpo com álcool 
70% e realizar a limpeza com bastante pressão utilizando sempre o mesmo sentido, de uma extremidade 
para outra e do mais alto para o mais baixo; 

 Se houver locais com presença de matéria orgânica, proceder primeiro a limpeza com hipoclorito de sódio 
1%, aguardar 10 minutos e remover com água e sabão. Após, secar a superfície e limpar com álcool a 70% 
conforme descrição no item anterior; 

 Verificar os materiais em falta no setor e providenciar a reposição; 
Observações 

 A higienização de equipamentos específicos ao atendimento de pacientes deve ser realizada pelos 

profissionais que o utilizam uma vez que os mesmos detêm o conhecimento da técnica correta para 

limpeza e armazenamento dos mesmos. As superfícies referidas compreendem: mobiliários, 

equipamentos para a saúde, bancadas, pias, macas, suporte para soro, balança, computadores e outros 

com os quais o profissional e os materiais terão contato durante o trabalho; 
 Ao término do dia, as salas devem estar limpas, organizadas e com os materiais repostos; 
 Após a realização de procedimentos em que haja contaminação da sala por secreções ou produtos, deve 

ser realizada uma limpeza imediata; 
 O Enfermeiro é o responsável por determinar a execução e a periodicidade do procedimento de limpeza a 

fim de garantir o atendimento seguro ao paciente e ao profissional. 
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