
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

AÇÃO DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE DO EQUIPAMENTO
ODONTOLÓGICO

POP Nº

REAPONSÁVEL TÉCNICO COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA COBIO

Quem: Estudantes de Graduação e Pós Graduação do curso de Odontologia.

Quando: Após cada atendimento de pacientes no equipamento odontológico. 

Onde: Clínicas Odontológicas e Núcleo de Cirurgia.

Materiais necessários:

 EPIs (máscara ou respirador, luva emborrachada para limpeza de superfícies, gorro, óculos de proteção, e 

avental);

 01 pano semi descartável ou compressa limpos;

 01 borrifador contendo solução de quaternário de amônio e biguanida (pronto uso);

 Água e sabão líquido, se necessário.

Descrição do trabalho:

1. Higienizar as mãos, conforme POP específico;

2. Utilizar EPI’s, conforme POP específico;

3. Certificar-se de que o equipamento esteja desligado;

4. Borrifar  a  solução  limpadora  e  desinfetadora,  a  base  de  quaternário  de  amônio,  na  compressa  ou  pano

descartável, em quantidade suficiente para umedecer toda área a ser limpa e desinfetada (pode ser necessário

repetir a ação durante a desinfecção de todo o equipamento odontológico);

5. Espalhar o produto, realizando fricção de toda a superfície, com movimentos paralelos e unidirecionais, de cima

para baixo, de dentro para fora, do ponto menos sujo/contaminado, para o mais sujo/contaminado, na sequência

a seguir: 

 1° - Alça do refletor: da base conectada à cadeira até o espelho multifacetado e o puxador lateral duplo;

 2° - Cadeira odontológica: da parte inferior do encosto em direção ao encosto de cabeça e do assento

em direção ao apoio dos pés;

 3° - Mocho: do assento para encosto. Limpar também a alavanca de regulagem de altura do encosto;

 4° - Superfície da unidade/carrinho auxiliar: base rack, bandeja aço inox, mangueira para acoplamento

para alta rotação, mangueira para acoplamento para baixa rotação e mangueira da seringa tríplice;
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 5° - Encaixes para alta e baixa rotação, seringa tríplice, sugadores e, por último, cuspideira.

6. Aguardar cerca de 10 minutos para ação do produto e secagem do equipamento odontológico (não é necessário

enxágüe);

7. Descartar o pano semi descartável ou compressa, conforme recomendação da Gestão de Resíduos;

8. Higienizar as luvas (com o próprio quaternário de amônio ou com álcool 70%) e deixá-las secar, antes de retirá-

las e guardá-las, em recipiente próprio;

9. Realizar a higienização das mãos, conforme POP específico.

Observações:

-  Na  presença  de  sujidade  ou  matéria  orgânica  em  grande  quantidade  ou  ressecada:  repetir  a  operação

(preferencialmente com outro pano semi descartável ou compressa), até a remoção completa da sujidade ou matéria

orgânica, ou lavar (com água e sabão) e secar o equipamento antes de aplicar a solução de quaternário de amônio; 

- Caso o pano semi descartável ou compressa caia no chão, durante procedimento, solicitar novo ao funcionário

responsável pela dispensação de material na clínica;

- Caso utilize pia que não esteja destinada ao procedimento (do expurgo), realizar limpeza da pia com água e sabão

e desinfecção com álcool 70% friccionando por 30 segundos;

- Cada roseta terá disponível 01 borrifador com solução de quaternário de amônio (pronto uso), que será recolhido

pela equipe de Enfermagem, ao término dos atendimentos na clínica;

- Ao manusear o produto, utilizar EPIs adequados e evitar inalação, aspiração, contato com os olhos ou com a pele;

- Se houver contato com pele e mucosa, lavar o local abundantemente com água corrente. Em casos de ingestão,

inalação ou aspiração acidentais, acionar a equipe de enfermagem e/ou seguir orientações do Centro de Intoxicações

(0800 722 6001).

Data Atividade Nome Cargo/função Rubrica

10/09/19 Elaborado por Ana Carolina M. Medeiros Viani Enfermeira

03/11/19   Revisado por        Bárbara da Silva M. Matoso       Enfermeira 

21/09/2020 Atualizado por Bárbara da Silva M. Matoso
Luciana Guilherme Gonzaga Carmo

Enfermeira
Aux. Enfermagem 
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