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Glossário de Siglas e Termos
Autoclaves - Equipamento que realiza o processo de esterilização através de vapor úmido aquecido e sob
pressão
Caixa perfurada – Caixa com furos, utilizada para acondicionar e esterilizar material médico/cirúrgico
CME – Centro de Material e Esterilização
Papel Grau Cirúrgico – Papel utilizado no acondicionamento de material cirúrgico no processo de
esterilização em autoclaves
Seladora de bancada – Equipamento utilizado para selagem do papel grau cirúrgico com instrumental pacote
Setor Limpo – Área destinada à recepção e limpeza do instrumental
Setor Sujo – Área destinada ao preparo e esterilização do instrumental
I.

OBJETIVO
Esterilizar e organizar pacotes com instrumental cirúrgico para dispensação aos alunos.

II.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012 - Resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA
Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos resíduos
dos serviços de saúde.
Resolução ANVISA RDC 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para
o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
NBR 12808, de 30 de janeiro de 1993 - Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado.
NBR 12810, de 30 de janeiro de 1993 - Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa
dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança.
NR 32 - MTE - Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde
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RESPONSABILIDADES
 Auxiliar Técnico da CME: Acondicionar pacotes no cesto de autoclave; carregar autoclaves;
esterilizar pacotes de instrumentais; descarregar autoclaves; organizar pacotes para dispensação e
dispensar material.
 Aluno – Solicitar pacote com instrumental

IV.

MATERIAL NECESSÁRIO
E.P.I: Guarda-pó, óculos de proteção, máscara facial, avental impermeável, luvas de látex de cano longo
e calçados fechados
Seladora de bancada
Papel grau
Detergente enzimático – Solução preparada
Escova de cerdas e cabo longo
Toalha

V.

PROCEDIMENTOS
1.

Auxiliar Técnico(a) do CME acondiciona os pacotes no cesto da autoclave
1.1. Os pacotes devem ser acondicionados no cesto da autoclave, na posição vertical, sem super

lotação, permitindo que o vapor possa circular entre os mesmos
2.

Auxiliar Técnico(a) do CME carrega as autoclaves

3.

Auxiliar Técnico(a) do CME inicia processo de esterilização
As autoclaves são programadas para esterilização por 50 minutos, a uma temperatura de 134ºc (vapor
úmido).

4.

Auxiliar Técnico(a) do CME, ao término do processo, aguarda o resfriamento natural dos pacotes

5.

Auxiliar Técnico(a) do CME descarrega autoclaves

6.

Auxiliar Técnico(a) do CME organiza pacotes nos nichos apropriados
6.1. Confere identificação em cada pacotes e acondiciona de acordo com o nicho do(a) respectivo(a)

aluno(a)
Cada nicho é identificado com nome completo, matrícula e foto do aluno(a)
7.

Aluno(a) comparece ao Setor Limpo e solicita pacote com instrumental

8.

Auxiliar Técnico(a) do CME identifica aluno através do RG, localiza seu pacote no nicho e entrega
8.1. Registra a entrega de material no Formulário de Entrega de Material Estéril (FormCME02)
8.2. Solicita assinatura do(a) aluno(a)
8.3. Entrega o pacote ao aluno(a)
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Fim do processo

VI.

FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS
FormCME02 – Modelo do Formulário de Entrega de Material Esterilizado

VII.

CONTROLE DE REGISTROS
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