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DESCONTAMINAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Definir as atividades e etapas necessárias para execução da higienização e 

descontaminação dos equipamentos. 
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1.  APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se à Assistência Técnica. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Assistência Técnica e Assessoria Científica. 

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16 /2013 de 28/03/2013. Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso In Vitro. 

Instrução normativa ANVISA /DC número 08 de 26/12/2013, boas práticas de 

fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso In Vitro aplicáveis 

ás empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e 

armazenamento. 

ISO 9001/2008 

4. DEFINIÇÕES 

ASTEC: Assistência Técnica. 

Limpeza: Remoção de sujeira sem inativação de microrganismos. 

Descontaminação: Redução do número de microrganismos viáveis. Neste contexto, 

é importante compreender que nenhum outro procedimento de descontaminação, 

com exceção da esterilização, pode alcançar uma condição 100% segura. 

Desinfecção: Inativação de microrganismos, com o objetivo de minimizar o risco de 

infecção. 

Desinfetante: Substância utilizada para a descontaminação ou desinfecção. 

Esterilização: Inativação de todos os microrganismos, incluindo esporos. 

EPI: Equipamento de Proteção Individual. 

5. PROCEDIMENTOS 

Os processos de descontaminação e higienização deverão ocorrer antes de qualquer 

manutenção, revisão e transporte do equipamento ou após a troca de partes e peças. 

Para a execução de cada etapa deve-se utilizar os seguintes EPIs: luvas, óculos de 

proteção, máscara facial, avental e calçado fechado.  
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5.1 Processo de Descontaminação 

O processo de descontaminação ocorre antes do manuseio do equipamento ou após 

a substituição de peças ou partes no equipamento pelo departamento de Serviços 

conforme o ANX.ASTEC.006(1) Checklist Descontaminação e Higienização de 

Equipamentos. 

Com o uso de EPIs adequados, passar gaze ou algodão umedecido com solução 

desinfetante como álcool a 70% e/ou hipoclorito de sódio a 1% por toda a superfície 

do equipamento e das partes sobressalentes potencialmente contaminadas. Somente 

após essa atividade deve-se iniciar o conserto, revisão, testes e desinstalação do 

equipamento. 

Nos casos de desinstalação, ocorre a drenagem do sistema e o descarte de alguns 

itens como tubulações de esgoto, algumas agulhas, etc., conforme Manual de 

Biossegurança 

Nota: 

1) Não realize este processo de descontaminação em componentes ópticos ou 

eletrônicos que sejam sensíveis. 

2) Garanta que a peça ou parte esteja totalmente seca antes de embalar. 

3) Utilize a embalagem original da peça ou parte, sempre que possível, para envio 

ao fabricante. 

5.1.1 Superfície externa e partes não hidráulicas 

Na manipulação específica de agulhas e torres de lavagem, estas podem ser 

submersas em uma solução desinfetante por no mínimo 1 hora ou pelo tempo que for 

necessário e posteriormente lavadas com água. As partes mais internas de agulhas 

e torres de lavagem podem não ser alcançadas por esta imersão e devem, portanto, 

ser descontaminadas apenas em sua superfície externa. 

Nota: 

 Hipoclorito de sódio é corrosivo de partes metálicas e estas devem ser lavadas 

com água após a descontaminação. Indica-se neste caso a utilização de álcool 

70%; 

 Álcool é corrosivo de partes acrílicas; neste caso deve utilizado o hipoclorito de 

sódio a 1%. 
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5.1.2 Partes Hidráulicas 

O sistema que utiliza amostras líquidas deve sempre ser drenado antes da remoção 

de suas partes, uma vez que pode ocorrer o derramamento de fluidos potencialmente 

contaminados. 

Devem ser seguidos os procedimentos de descontaminação descritos nos 

manuais de cada instrumento que instruem a forma adequada para desinfecção 

com danos mínimos ao sistema (corrosão, etc.). 

Caso não exista procedimento de descontaminação no manual do equipamento, 

utilizar solução hipoclorito de sódio a 1% por todo o sistema hidráulico, realizando o 

processo da seguinte forma: 

• Preencher o sistema com solução descontaminante, esperar 15 min e drenar 

(Realizar o procedimento por 2x); 

• Completar o sistema com água destilada e deixar drenando (repetir esta etapa 3 

vezes, prevenindo assim que permaneça a solução no sistema). 

5.1.3 Certificado de Descontaminação 

Todo equipamento, peça ou parte que passar pelo processo de descontaminação 

deverá receber o ANX.ASTEC.006(2) Certificado de Descontaminação. O 

responsável por este processo deve preencher o Certificado com o modelo e série do 

equipamento, data, nome do técnico que conduziu a descontaminação, local em que 

ocorreu a descontaminação, tipo de desinfetante utilizado e se o sistema foi drenado. 

Após Certificado preenchido, afixá-lo no equipamento. 

Nota: Todo equipamento recebido de campo deve ser considerado potencialmente 

infectante, mesmo que a superfície do equipamento tenha sido descontaminada. 

5.1.4   Descontaminação após recebimento 

A entrada de produtos com risco biológico na Conceito Diagnóstica é segregada dos 

demais produtos. 

Os produtos com risco biológico (equipamentos e peças usadas) entram no armazém 

da Conceito Diagnóstica pela doca coberta que os protege contra intemperes da 

natureza durante o descarregamento do caminhão. 

Após o processo de descontaminação, estes produtos seguem para a área de 

inspeção de equipamentos (quarentena – Assistência técnica) e em seguida desta  
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para a área de manutenção e revisão ou para o estoque, seguindo o fluxo de entrada 

de materiais.  

Os equipamentos devem ser higienizados através de lavagem das partes com os 

produtos conforme tabela abaixo:  

 

Nota: Recomenda-se o uso dos seguintes EPI’s durante o processo na sala de 

descontaminação conforme Manual de Biossegurança. 

5.2 Limpeza da Área de Trabalho 

Para a limpeza das bancadas de trabalho, ferramentas e instrumentos auxiliares, caso 

haja, devem ser feitos com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1% utilizando-se 

dos EPIs necessários. 

Cada usuário deverá limpar e organizar as bancadas e equipamentos após o uso ou 

no final do expediente. 

5.3 Descarte de resíduos 

Os materiais utilizados no processo de descontaminação e higienização e as partes 

contaminadas que foram inutilizadas deverão ser descartados em recipiente para 

resíduo potencialmente infectante. Os resíduos perfurocortantes (pipetas, lancetas e 

Produto Composição Utilização 

Removedor de 

Ferrugem, Limpa 

Contato Elétrico, 

lubrificante 

aerossol -  WD-40 

 Óleos minerais, 

solventes, anticorrosivos, 

essência e propelente. 

Retirar sinais de ferrugem de partes 

metálicas (ex. base do 

equipamento), Limpeza das placas 

eletrônicas, Lubrificação de 

Mecanismo. 

Saponáceo em 

Creme ou 

detergente neutro 

Dodecil Benzeno sulfato 

de sódio, álcool graxo 

etoxilado, sabão 

coadjuvante, agente 

polidor, antiespumante, 

preservante, perfume e 

veículo. 

Limpeza de partes externas do 

equipamento (ex. tampas)  

Álcool 70% Álcool  
Limpeza de partes externas do 

equipamento (ex. tampas) 

Hipoclorito de sódio 

1% 
Hipoclorito de sódio 1% 

Limpeza de partes internas e 

externas do equipamento 
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qualquer vidraria quebrada ou que se quebre facilmente) devem ser descartados em 

recipientes de paredes rígidas, Descarpack. 

O destino dos resíduos sólidos e líquidos e as questões relacionadas aos cuidados e 

à proteção dos empregados estão descritas no Manual de Biossegurança. 

5.4  Preparação dos equipamentos para transporte 

Os equipamentos e suas partes devem ser descontaminadas antes do embarque. 

É de especial importância que os sistemas de fluidos sejam drenados para evitar o 

vazamento de líquidos potencialmente infecciosos. 

Como regra geral, os materiais com riscos diferentes não devem ser misturados. 

Portanto, os reagentes ou as amostras e os instrumentos devem ser enviados 

separadamente. 

Os instrumentos descontaminados e as peças dos instrumentos não são mercadorias 

perigosas sob as regulamentações de transporte, visto que o processo de 

descontaminação terá reduzido amplamente a presença de agentes infecciosos. Não 

deve ser utilizado rótulo de risco biológico durante o transporte de tais itens. 

Para embalar o equipamento e peças envolva-os em um filme de plástico de PVC 

resistente e plástico bolha. Fechar de maneira estanque. Fixar o ANX.ASTEC.006(2) 

Certificado de Descontaminação internamente a embalagem. 

As placas eletrônicas devem ser acondicionadas preferencialmente em saco 

antiestático e em seguida em sacos plásticos da seguinte forma: 

• Caso haja algum líquido dentro da peça, deve ser colocado material absorvente 

ao redor da embalagem primária. Deverá haver material absorvente em 

quantidade suficiente para absorver todo o conteúdo da embalagem primária em 

caso de vazamento. 

Nota: Os instrumentos Roche que se enquadram na categoria de instrumentos 

pequenos, não apresentam risco de infecção para quem os manipulam, sendo assim 

não necessitam de descontaminação: 

- Cobas B121 

- Cobas B123 

- Cobas B221 

- AVL 9180 

- Cobas H232 

-Accutrend Plus System 

- Cobas b101 

- Coagucheck ProII 

- Urisys 1100 

- Refletron  

- Cobas C111 

- Coagucheck XS 
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6. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.ASTEC.0
06(1) Checklist 
de 
Descontaminaç
ão e 
Higienização 

SAP / Pasta 
física no setor 
ASTEC 

Acesso 
restrito a 
ASTEC 

 
 
Número de 
série 

Tempo de 
vida útil do 
equipamento 
para 
armazename
nto físico 

 
 
Destruir 

ANX.ASTEC.0
06(2) 
Certificado de 
Descontaminaç
ão 

SAP / Pasta 
física no setor 
ASTEC 

Acesso 
restrito a 
ASTEC 

 
 
Número de 
série 

Tempo de 
vida útil do 
equipamento 
para 
armazename
nto físico 

 
 
Destruir 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Descontaminação 

do equipamento 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

Equipamento 

ANX.ASTEC.006(2) 
Certificado de 

Descontaminação 
e 

ANX.ASTEC.006(1) 
Checklist de 

Descontaminação 
e Higienização 

Produtos para 
descontaminaç

ão 

Higienização do 

equipamento 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

Equipamento 

ANX.ASTEC.006(1) 
Checklist de 

Descontaminação 
e Higienização 

Produtos para 
higienização  

8. CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

01 12-12-2012 Emissão do Documento 
Andreia 

Soares 
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9. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

Data   Aprovado por 

01/03/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
 

02 13/02/2015 

 
Mudança logomarca 

Andreia 

Soares 

03 08/02/2016 

Inclusão item 4.0 Normas de referência 

Revisão item 6.0 

Alteração da numeração de POP ASTEC-005 para POP 

ASTEC-002 

Andreia 

Soares 

04 06/02/2017 

6.4. Certificado de Descontaminação 

Após Certificado preenchido, afixá-lo: 

 No equipamento que irá para o estoque. 

 Ou do lado externo da caixa antes de seu 

transporte. 

Todo equipamento instalado que passou anteriormente 

pelo processo de descontaminação deverá apresentar o 

certificado de descontaminação anexado na O.S de 

instalação. 

6.6 Processo de Limpeza os Equipamentos 

Produto  Composição  Utilização 

Removedor de 
Ferrugem, 
Limpa Contato 
Elétrico, 
lubrificante 
aerossol -  
WD-40 

 Óleos minerais, 
solventes, 
anticorrosivos, 
essência e 
propelente. 

Retirar sinais de 
ferrugem de 
partes metálicas 
(ex. base do 
equipamento), 
Limpeza das 
placas eletrônicas, 
Lubrificação de 
Mecanismo. 

 

Adriano 

Biazini 

05 02/01/2019 

Revisão das informações do procedimento e alteração de 

POP ASTEC-002 para POP.ASTEC.006-5 

Descontaminação e Higienização de Equipamentos 

Agnes Souza 
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10. ANEXOS 

10.1  ANX.ASTEC.006(1) Checklist de Higienização e 

Descontaminação de Equipamentos 
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10.2  ANX.ASTEC.006(2) Certificado de 

Descontaminação 

 

 

 


