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PROCEDIMENTO PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR 

SATURADO SOB PRESSÃO EM AUTOCLAVE DE BARREIRA - MODELO 

PHOENIX LUFERCO 250 L 

Objetivo: Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras e recomendações que 

devem ser aplicadas por todo o pessoal envolvido em atividades de rotina dos animais que 

necessitem ser executadas nas dependências da seção de Biotério, da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo. 

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

BIOTERISTA 
 

1. Higienizar as mãos; 

2. Registrar no painel da autoclave, o nome do usuário, o lote e o 

código: 

3. Selecionar o programa de esterilização de acordo com a carga de 

material a ser esterilizado e o manual do fabricante, podendo utilizar 

ciclos a 121ºC, 127ºC ou 134ºC – Já, pré-definidos no equipamento. 

4. Iniciar o processo de esterilização; 

5. Acompanhar, durante todo o ciclo, se possível, os dados do 

manômetro, manovacuômetro e termômetro, para verificar a 

ocorrência de irregularidades no processo; 

6. Depois de terminado o ciclo, aguardar a saída do vapor 

(manovacuômetro vai à zero); 

7. Higienizar as mãos; 

8. Descarregar a autoclave pela porta interna da sala de 

materiais estéreis, sempre utilizar EPIs, como segue:  

a. Avental, 

b. Máscara;  

c. Luva de proteção de cano longo. 

9. Retirar os materiais da autoclave; 

10. Realizar a armazenagem ou destinar ao uso; 

11. Anotar em formulário próprio, o conteúdo do lote; 

12. Arquivar registro da impressão da autoclave; 

13. Manter a área limpa e organizada. 

Cuidados:  

 Os pacotes contendo indicadores de esterilização devem ser colocados próximos à área 

de dreno da autoclave. Caixas metálicas só poderão ser empregadas caso sejam 

perfuradas. 

 Quando os pacotes críticos forem abertos retirar o indicador químico, analisar e registrar 

os resultados. Evitar cargas mistas (campos e instrumental). Caso seja necessário, 

colocar os têxteis acima dos instrumentos. 

 

Ações em caso de não conformidade: Caso o material ou equipamento não esteja 

apresentando eficácia comunicar ao responsável para ser providenciado às mudanças 

adequadas.  

Solicitar orientação da chefia sempre que houver dúvidas na execução das atividades. 

 
 


