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51. CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO INSTITUTO FERNANDES 
FIGUEIRA-DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

 

 

Kátia Liberato Scheidt1;Maria da Conceição Samu Pezzi2;Janete Fortes3 

 

Introdução: Central de Material e Esterilização-CME  é destinada a receber material sujo 

e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los. Objetivo: Conhecer os 

produtos e processos realizados CME/IFF . Método: Trata-se de um estudo descritivo,  

realizado em novembro de 2009, que se uitilizou de “levantamento de necessidades”,  

que segundo Polit (1995) o pesquisador coleta dados para avaliar as necessidades de um 

grupo. Resultados/Discussão: No quadro atual, a CME/IFF não atende às normas 

necessárias para um funcionamento eficaz. As adequações físicas realizadas no ambiente, 

para atender os processos de limpeza e descontaminação de artigos, durante as obras de 

reforma na área de expurgo comprometem a qualidade do produto final: a 

esterilização.Identificou-se a quebra da barreira física e mudanças no fluxo, que deveria 

ser contínuo e unidirecional. Houve retrocesso nos procedimentos de 

limpeza/desinfecção que passou a ser manual. Este modo contribui para a persistência 

de matéria orgânica nas ranhuras e nas partes mais internas do instrumental, o que 

impede o contato entre o agente esterilizante e artigo. Contribui ainda para o desgaste do 

instrumental, além da sobrecarga de trabalho com sérios problemas á saúde do 

trabalhador. Durante, dezesete meses, não houve investimentos relativos à aquisição de 

insumos (instrumentais, roupas) ou pessoal. O somatório destes fatos elevaram 

sobremaneira os níveis de stress da equipe CME e número de afastamentos. Conclusão:  

Várias foram as tentativas, registradas em documentos   de operacionalização dos 

equipamentos (duas autoclaves, uma termodesinfectadora) na expectativa de retomar o 

fluxo adequado e unidirecional  dos artigos, bem como todo o esforço para equalizar as 

demandas da instituição. Na busca por qualificar o processamento, racionalizar os gastos 

e otimizar os investimentos nos recursos materiais, equipamentos, pessoal e estrutura 

física, foi proposto um um plano de trabalho e criação do “Comitê de apoio à gestão da 

CME/IFF”, até o momento inoperante.  

 

 

Descritores: Central de Material Esterilização; Arquitetura; Gestão. 
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