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N. 035                               TESTE FÍSICO DIÁRIO DE CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO          

1. OBJETIVOS   
 Verificar os valores dos parâmetros críticos do processo de esterilização: temperatura, tempo e pressão 

identificando possíveis falhas mecânicas do equipamento durante o ciclo de esterilização. 
 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  
 Central de Esterilização e Centro Cirúrgico. 

3. RESPONSÁVEIS   
 Técnicos administrativos.  

 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 EPI’s – luvas, máscara, gorro, óculos protetor e avental. 
 Planilha: Plano de gerenciamento da qualidade de esterilização - controle físico diário do ciclo da 

autoclave. 
 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 Higienizar as mãos – POP n. 001. 
 Utilizar EPI’s. 
 Após o acionamento da autoclave deverá ser acompanhado o desempenho do ciclo do equipamento 

pelos valores mostrados no manômetro, manovacuometro e termômetro.   
 Registrar os dados do ciclo em planilha própria: 
- data 
- número do ciclo 
- horário de início e término do ciclo 
- valores de pressão da câmara externa e vácuo na fase de remoção de ar 
- valores de pressão de câmara interna e temperatura na fase de esterilização 
- valores de pressão de câmara externa na fase de secagem 
- rubrica do responsável 
 A autoclave número 3 já possui sistema de impressora instalada, registrando os parâmetros do ciclo a 

cada minuto. O impresso é arquivado diariamente.  
 

6. FATORES DE RISCO  
 A falta de registro dos parâmetros específicos do ciclo de esterilização não mostra possíveis dados de 
falhas mecânicas que podem ocorrer no equipamento. 
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