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 INTRODUÇÃO   1 

 

 

 

O Relatório Técnico no 4 - Central de Material Esterilizado (CME) – Ambiente e 

Fluxo de Trabalho faz parte das medidas de biossegurança para prevenção e controle 

de infecção e contaminação cruzada na Central de Material Esterilizado do Curso de 

Odontologia da UFES, apresentando o ambiente e o fluxo de trabalho no local. 
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CENTRAL DE MATERIAL 

ESTERILIZADO - CME   
2 

 

 

 

A CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME é uma unidade de funcionamento 

destinado ao processamento de materiais para o serviço da saúde e deve seguir os 

seguintes requisitos de acordo com a RDC 15/2012 da ANVISA que englobam todas as 

etapas do processo a saber:  

 

1. Pré-limpeza: remoção de sujidade visível;  

2. Limpeza: remoção de sujidade orgânica e inorgânica, redução da carga 

microbiana presente nos produtos (manual ou automatizado);  

3. Enxague; Inspeção para verificação de eventuais defeitos e limpeza 

eficiente;  

4. Secagem;  

5. Empacotamento;  

6. Esterilização: Separação, montagem das cargas e esterilização dos 

pacotes de acordo com a temperatura do processamento (121ºC ou 

134ºC) 

7. Armazenamento observando a data limite de uso do material 

esterilizado.  

  

A CME do IOUFES é considerada de Classe I segundo a Resolução 15/2012 – 

ANVISA: uma vez que “realiza o processamento de materiais para a saúde não críticos, 

semicríticos e críticos de conformação na complexa, possível de processamento”. Trata-

se de um prédio com um único pavimento, localizado próximo ao IOUFES, projetado 
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com a finalidade exclusiva de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais 

odontológicos.  

É oportuno ressaltar que os acadêmicos do Curso de Odontologia são 

responsáveis pelos processos de pré-limpeza, limpeza, secagem e empacotamento dos 

materiais, e recebem esta aula prática, e treinamento, no segundo período do curso, na 

disciplina de Biossegurança em Odontologia; sendo a CME a referência de esterilização 

para os alunos. Contudo, todas as fases dos processos, incluindo inspeção de todo 

material, é realizado por servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAEs).  

 Esta unidade é dividida em setores que são separados por portas ou divisórias de 

forma a gerar um fluxo de sentido único para os usuários: 

1. Recepção 

2. Expurgo 

3. Sala de Preparo de material 

4. Entrega de material e Sala de Esterilização 

5. Sala de Armazenamento e Distribuição.    

As características de cada espaço, assim como as adequações sugeridas serão 

detalhadas abaixo:  

 

 

2.1    RECEPÇÃO  

 

 Constitui espaço contíguo a porta de entrada principal utilizada pelos alunos. A 

partir deste ambiente o aluno tem acesso à Sala de Expurgo ou à janela da Sala 

de Armazenamento para retirada de material esterilizado.  

 Existem dois armários de madeira com divisórias sem portas para alocação de 

mochilas e bolsas dos alunos. 

 Os alunos que vão realizar o procedimento de lavagem e preparo de material 

para esterilização usam este mesmo espaço para paramentação (proteção grau 

3). 

 

PROBLEMA DETECTADO: o espaço favorece a aglomeração de alunos. Não há 
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separação entre os alunos que vão acessar a Sala de Lavagem de Material e os alunos 

que vão acessar a SALA DE ARMAZENAMENTO. 

 

SUGESTÃO: alterar a posição dos armários de forma a dividir a Recepção em dois 

ambientes isolados a partir da porta de entrada, assim os alunos que vão acessar a Sala 

de Armazenamento estarão separados dos alunos que acessarão a Sala de Expurgo. 

Ainda, esta nova disposição dos armários permitirá criar entrada e saída distintas com 

área de paramentação.  

 

 

2.2     EXPURGO 

 

 Sala destinada à lavagem dos materiais estando equipada por 10 tanques com 

torneiras e 7 equipamentos de Ultrassom. 

 Neste ambiente os alunos realizam a lavagem dos materiais (instrumentais 

odontológicos), assim como descarte de perfurocortantes e outros materiais 

infectantes. Este espaço conta com cestos, descarte de perfurocortantes, 

detergentes e desinfetantes de uso comum. 

 O uso de luvas de borracha é obrigatório, sendo um EPI de uso individual e de 

responsabilidade do aluno.  

 

PROBLEMAS DETECTADOS:  

 Não existe controle do fluxo de alunos no espaço, o que favorece a aglomeração 

com dois ou mais alunos usando o mesmo tanque.  

 Dificuldade de secagem das luvas de borracha. 

 Caixa para descarte de perfurocortante não fixada em parede.  

 Quantidade insuficiente de dispensador de sabão líquido, toalheiros e toalhas. 

 

SUGESTÕES: 

 Controle do fluxo de alunos, limitar o número de alunos para um máximo de 4, 

um aluno por tanque de forma intercalada.  
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 Compra de um suporte de parede para caixa de descarte de perfurocortante de 

13 L. 

 Instalação de 10 toalheiros no mínimo. 

 Instalação de 10 dispensadores de sabão líquido. 

 

 

2.3      SALA DE PREPARO DE MATERIAL 

 

 Sala destinada para secagem, inspeção e embalagem dos materiais. 

 Possui duas bancadas (uma em inox com tanque e a outra de granito) fixadas em 

paredes opostas e 4 seladores térmicos. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS:  

 Não existe controle do fluxo de alunos que utilizarão o espaço, o que favorece a 

aglomeração. 

 Secagem inadequada  

 Quantidade insuficiente de lupas de magnificação para inspeção da limpeza 

(somente 2). 

 

SUGESTÕES: 

 Controle do fluxo de alunos, limitar o número de alunos para um máximo de 4, 

dois alunos por bancada mantendo distância entre eles (1 a 2m). 

 Prover dispensadores de papel toalha e papel toalha absorvente específico para 

secagem dos materiais. 

 Aquisição de 6 lupas de magnificação para inspeção da limpeza. 

 

 

2.4 ENTREGA DE MATERIAL E SALA DE ESTERILIZAÇÃO 

 

2.4.1 ENTREGA DE MATERIAIS 

 A Sala de Esterilização comunica-se à Sala de Preparo através de uma janela de 
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vidro instalada em divisória por onde os alunos entregam os materiais 

embalados para serem esterilizados pelos TAEs do setor.  

 Neste local, é feito o registro para controle da quantidade e tipos de materiais, 

dia, horário de entrega é realizado a partir do preenchimento de um livro com 

folha pautada (livro de ata) pelo TAE e assinado pelo aluno. 

 Existe uma lixeira para descarte de luvas de procedimento. 

 A partir desta área o aluno encontra um corredor que o conduz para a saída. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

 Ausência de estrutura para antissepsia das mãos após o descarte das luvas. 

 Compartilhamento de objetos como caneta e livro pelos alunos e TAEs na etapa 

de registro. 

 

SUGESTÕES: 

 Instalação de um dispensador de álcool gel 70% próximo a janela. 

 Alteração do sistema de registro de entrega do material de forma que não ocorra 

compartilhamento de objetos como por exemplo: adoção de ficha de controle 

mensal (ou de acordo com a escala de aulas práticas do aluno) em duas vias, uma 

ficha ficará sob responsabilidade do aluno e a outra arquivada no setor. O TAE 

anotará a quantidade de materiais e o dia da entrega na via do setor e atestará 

o dia da entrega na ficha do aluno com carimbo (carimbo datador auto 

entintado). 

 

2.4.2 - SALA DE ESTERILIZAÇÃO 

 

 A Sala de Esterilização é um espaço de acesso restrito aos TAEs, onde estão 

instaladas as autoclaves.  

 O serviço de esterilização conta com 2 autoclaves de 250L de capacidade com 

duas portas: uma para colocação de material não estéril e a outra para retirada 

do material estéril. As autoclaves estão instaladas, alinhadas uma ao lado da 

outra, em uma parede que divide a sala de esterilização de forma a separar os 
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materiais não esterilizados dos esterilizados. 

 Conta com sistema de exaustão e climatização com 04 aparelhos de ar 

condicionado. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

 Não há isolamento adequado dos espaços entre as autoclaves de forma a 

garantir a separação total do ambiente onde circulam somente material 

esterilizado do ambiente onde circulam os materiais não esterilizados. 

 O local conta com apenas 01 aparelho de ar condicionado de 24 BTU’s e 1 

exaustor com pleno funcionamento. Os demais aparelhos de ar condicionado 

encontram-se com defeito, o que dificulta manter a temperatura ideal do 

ambiente (entre 21 e 24oC). 

 Alta incidência de luz solar sobre as autoclaves de forma a dificultar a 

manutenção da temperatura ideal do ambiente. 

 

SUGESTÕES 

 Promover o isolamento dos espaços entre as autoclaves usando material 

adequado.  

 Realizar a manutenção ou troca dos equipamentos de ar condicionado. 

 Minimizar a incidência de luz solar pela aplicação de película tipo insulfilme ou 

outro tipo de revestimento nas janelas de vidro.  

 

 

2.5 SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

 

 Sala de acesso restrito aos TAES 

 Espaço destinado ao armazenamento temporário dos materiais esterilizados 

para entrega aos alunos. 

 Os materiais esterilizados são identificados e armazenados em armários de aço 

com prateleiras e entregue aos alunos através de uma janela instalada em painel 

de vidro com acesso à Recepção. 
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 O registro de entrega dos materiais é realizado a partir do preenchimento de um 

livro com folha pautada (livro de ata) pelo TAE e assinado pelo aluno. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

 Possibilidade de contato do TAE com as mãos dos alunos na entrega dos 

materiais esterilizados. 

 Compartilhamento de objetos como caneta e livro pelos alunos e TAEs na etapa 

de registro. 

 Presença de 3 cadeiras de escritório com revestimento inadequado que não 

permite desinfecção (almofadas dos assentos de tecido). 

 

SUGESTÕES: 

 Realizar as entregas dos materiais esterilizados em bandeja 

 Alteração do sistema de registro de entrega do material esterilizado de forma 

que não ocorra compartilhamento de objetos como por exemplo: adoção de 

ficha de controle mensal (ou de acordo com a escala de aulas práticas do aluno) 

em duas vias, uma ficha ficará sob responsabilidade do aluno e a outra arquivada 

no setor. O TAE anotará a quantidade de materiais e o dia da entrega na via do 

setor e atestará o dia da entrega na ficha do aluno com carimbo (carimbo 

datador autoentintado). 

 Substituição das cadeiras de escritório por modelos com assentos de material 

que permita a desinfecção com álcool a 70%. 
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 USO DE EPI NA CME  3 

 

 

Considerando a CME apresenta uma área limpa e uma área suja, o EPI a ser 

utilizado pelos usuários e pelos funcionários deve obedecer ao seguinte protocolo: 

AREA LIMPA:  PROTEÇÃO GRAU 1- somente TAEs que trabalham nesta área 

ÁREA SUJA: PROTEÇÃO GRAU 3 - todos os alunos  

 

PROTEÇÃO GRAU 3 

RISCO ALTÍSSIMO 

PROTEÇÃO GRAU 1 

RISCO MODERADO 

LISTA DE EPI LISTA DE EPI 

 Pijama cirúrgico de manga curtas  Pijama cirúrgico de manga curtas 

 Calçado específico para uso na clínica 

(fechado, impermeável e lavável) e meias 

grossas. 

 Calçado específico para uso na clínica 

(fechado, impermeável e lavável) e meias 

grossas. 

 Gorro descartável em polipropileno 30g/m2 
 Gorro descartável em polipropileno 

30g/m2 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize 

óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize 

óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Protetor facial (face shield).  Protetor facial (face shield). 

 Máscara PFF2/N95 sem respirador.  Máscara cirúrgica (tipo IIR). 

 Avental impermeável descartável de 

mangas longas (mínimo 50g/m2). 

 Avental TNT descartável de mangas longas 

(30g/m2) 

 Luvas de procedimento de látex, vinílica ou 

nitrilo e luvas de borracha 
 

 Propé descartável  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO PARA OS ALUNOS  

NA CME  

4 

 

 

Sequência de trabalho: 

1 Limpeza na cuba ultrassônica 

2 Limpeza manual 

3 Inspeção 

4 Embalagem 

 

 

POP 01 – LIMPEZA COM MÁQUINA DE LIMPEZA DIGITAL 

ULTRASSONICA 

1. OBJETIVO  

Contribuir para limpeza de material contaminado, reduzindo os detritos visíveis no 

instrumental. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Expurgo e Sala de Preparo de Material 

3. MATERIAL NECESSÁRIO 

Máquina de Limpeza Digital Ultrassônica, solução com detergente enzimática. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Colocar a solução detergente enzimática na cuba do aparelho de ultrassom; 

 Os TAEs deverão ser chamados para iniciar o processo de desgaseificação 

(Pressionar o botão FUNCTION). Quando o sinal luminoso se acender, pressione 
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ON/OFF para iniciar a desgaseificação. Após estes procedimentos realizados 

pelos TAEs, a máquina está pronta para utilização dos acadêmicos; 

 Dispor as peças a serem limpas no cesto, organizando de forma que os 

instrumentais mais pesados fiquem por baixo; 

 Os instrumentos devem ser desmontados e abertos para a lavagem; 

 Ligar a máquina no painel visível da máquina (botão ON/OFF) 

 Pressionar o botão TIME:  ajustar o tempo para 10 minutos  

 Pressionar o botão TEMP: ajuste da temperatura (de acordo com o informado 

no aviso do próprio aparelho) 

 Aguardar o tempo necessário;  

 Acionar o botão OFF para desligar; 

 Retirar o material da máquina; 

 Proceda o enxague em água potável, para eliminar resíduos da solução 

enzimática e ou alcalina; 

 Mantenha os objetos dentro do cesto;    

 Conduza o cesto contendo os instrumentais até a Sala de Preparo; 

 Secar cuidadosamente com papel toalha; 

 Inspecione cuidadosamente os artigos para verificação da limpeza com auxílio 

de lupas; 

 Lavar e secar as luvas de borracha utilizadas para a realização da limpeza e 

posterior remoção das mesmas; 

 Assepsia das mãos com álcool gel 70% 

 

 

A T E N Ç Ã O  

NÃO PODEM SER COLOCADOS NA MÁQUINA DE LIMPEZA DIGITAL 

ULTRASSONICA OS SEGUINTES MATERIAIS:  

1. Micromotor 

2. Peça reta 

3.Contra-ângulo 

4.Caneta de alta rotação 

 



14 
 

DESGASEIFICAÇÃO: na limpeza dos artigos é preciso que soluções químicas sejam 

adicionadas à água. A solução pode formar uma grande quantidade de gotículas e levar 

muito tempo para se dissolver. Acionando a função de desgaseificação consegue-se 

dissipar as gotículas e as bolhas de ar, tornando a limpeza mais eficiente. 

 

CUIDADOS: 

 Nunca opere a máquina com o tanque de água vazio. Isso a danificará; 

 Não encha o tanque acima da linha máxima para evitar derramamento de água; 

 Não use soluções que contenham substâncias abrasivas ou corrosivas que não 

sejam recomendadas pelo fabricante. UTILIZE SOMENTE AS SOLUÇÕES 

FORNECIDAS PELA CME 

 

POP 02 – LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL 

Utilizar lavagem por imersão.  NÃO USAR LAVAGEM EM ÁGUA CORRENTE, para 

evitar a geração de respingos.  

1. OBJETIVO  

Executar a limpeza do instrumental visando a diminuição de matéria orgânica e 

consequentemente da carga microbiana. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Expurgo e Sala de Preparo de Material 

3. MATERIAL NECESSÁRIO 

Água, sabão líquido, detergente enzimático e ou alcalino, escovinhas. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Manipular cuidadosamente o material, evitando quedas; 

 Separar cuidadosamente para evitar acidentes;  

 Dispor os instrumentais mais pesados e maiores sob os menores dentro do cesto 

de lavagem; 

 Os instrumentos devem ser desmontados e abertos para a lavagem; 
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 Com auxílio de escovinha e sabão líquido, proceda a escovação dos objetos um 

por vez, com movimentos no mesmo sentido (para dentro do tanque de 

lavagem); 

 Na sequência proceda o enxague dos objetos com água potável, um por vez 

removendo todos resíduos de sabão; 

 Mantenha os objetos dentro do cesto;    

 Conduza o cesto contendo os instrumentais até a Sala de Preparo; 

 Secar cuidadosamente com papel toalha; 

 Inspecione cuidadosamente os artigos para verificação da limpeza com auxílio 

de lupas; 

 Lavar e secar as luvas de borracha utilizadas para a realização da limpeza e 

posterior remoção das mesmas; 

 Assepsia das mãos com álcool gel 70% 

 

POP 03 – PREPARO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL 

1. OBJETIVO  

Promover o preparo e a embalagem adequada dos instrumentais para garantir a 

esterilização e impedir a entrada de microrganismos durante o período de 

armazenamento.  

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de Preparo de Material. 

3. MATERIAL NECESSÁRIO 

Seladora, papel grau cirúrgico, tesoura e caneta. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Os materiais devem ser embalados e selados fazendo o uso de papel grau 

cirúrgico, obrigatoriamente registrado pela ANVISA. 

 Observar a data de validade do papel grau cirúrgico; 

 Avaliar o tamanho adequado do papel grau cirúrgico para o material; 

 Colocar o material no papel grau cirúrgico e encaminhar para selagem; 
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 Não realizar o procedimento de selagem caso a seladora esteja sem o teflon, a 

fita adesiva de cor marrom fixada na barra quente e na borracha; 

 Certifique-se que a seladora está na temperatura adequada (conforme indicado 

no próprio aparelho). 

 Não mexer na chave seletora de temperatura, pois já está selecionada a 

temperatura ideal; 

 Coloque a embalagem (Grau Cirúrgico) sobre a borracha de selagem; 

 Pressione com o pé o suficiente (por 10 segundos), o pedal para a movimentação 

da barra quente, realizar a selagem no Grau cirúrgico; 

 Não exercer muita força sobre o pedal para não empenar a barra quente e/ou 

desregular a seladora; 

 No selamento deverá ser deixada uma borda livre de no mínimo 3cm da borda, 

com uma largura de 1cm de selagem, para facilitar a abertura. A selagem deverá 

ser contínua, integra, sem pregas e rugas; 

 Fazer a correta identificação do usuário na borda livre da embalagem.  Utilizar 

etiquetas do aluno e acrescentar a data, usando a caneta permanente (tinta 

atóxica) 

 Fazer o registro da entrega no LIVRO DE REGISTROS CME NO1 -  ENTREGA DE 

MATERIAL  

 

 

POP 04 – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS 

PELOS ALUNOS 

1. OBJETIVO  

Receber, transportar e armazenar de forma segura e eficaz os materiais esterilizados. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de Distribuição de material esterilizado. 

Nome do aluno 

Matricula 

___/____/____ 
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3. RESPONSÁVEIS 

Alunos 

 4. MATERIAL NECESSÁRIO 

Caixa plástica de material resistente com tampa, com identificação MATERIAL 

ESTERILIZADO 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Lavar as mãos e friccionar álcool gel a 70%,  

 Receber o material com auxílio de uma bandeja para evitar contato com as mãos 

de quem estiver entregando o material; 

 Conferir os dados de identificação e quantitativo de pacotes deixados em poder 

da CME; 

 Acondicionar os pacotes em caixa plástica com tampa, para preservar a 

integridade do material e garantir a segurança do processo de esterilização, no 

momento do transporte até o local a ser utilizado ou até o armário. 

 Registrar o recebimento no LIVRO DE REGISTRO CME NO2: RECEBIMENTO DE 

MATERIAL ESTERILIZADO E OCORRÊNCIAS.  

 O mesmo livro de registro deve ser usado para o registro de ocorrências tais 

como danos ao material/instrumental. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO PARA OS TAES NA CME  
5 

 

 

 

POP 05 – PREPARO DE SOLUÇÃO DE DETERGENTE 

ENZIMÁTICO OU ALCALINO 

1. OBJETIVO  

Disponibilizar solução para uso em limpeza de instrumental. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de Expurgo  

3. MATERIAL NECESSÁRIO 

Água potável, detergente enzimático ou alcalino, recipiente para solução.  

EPI – PROTEÇÃO GRAU 1 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Higienizar as mãos; 

 Realizar a abertura do frasco do produto a ser utilizado e proceder a diluição 

conforme orientações do fabricante, utilizado o medidor para as proporções 

corretas de água e produto; 

 Em recipiente plástico rígido, adicione água potável (o suficiente que deseja 

obter de solução preparada), adicione a quantidade do produto (enzimático ou 

alcalino), indicado pelo fabricante para obter uma solução na concentração 

correta;   

 Preparar o rótulo identificando o produto, concentração, responsável pelo 

preparo, data, hora e prazo de validade da solução; 

 Após o preparo, retirar os EPIs utilizados, desprezando os descartáveis; 
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 Manter o ambiente em ordem; 

 Higienizar as mãos. 

 

POP 06 – PREPARO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 

1. OBJETIVO 

Disponibilizar solução para uso em limpeza de superfícies e artigos 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO: 

Sala de Expurgo 

3.MATERIAL NECESSÁRIO: 

Recipiente plástico resistente com tampa, água potável, medidor de unidade e 

hipoclorito de sódio. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 1 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

 Higienizar as mãos; 

 Realizar a abertura do frasco do produto a ser utilizado e proceder a diluição 

conforme orientações; 

 Utilizar o medidor para realizar a proporção correta de água e produto. 

 

CONCENTRAÇÃO 

Hipoclorito de Sódio 1% = 10 ml para 1 L de água 

 

 Utilizar o medidor para utilizar as proporções corretas de água e produto; 

 Em recipiente plástico rígido, de preferência opaco (sofre interferência de 

incidência de luz), coloque a água potável (o suficiente que deseja obter de 

solução preparada), adicione a quantidade do produto (hipoclorito de sódio), 

indicado pelo fabricante para obter uma solução na concentração correta;   

 Preparar o rótulo identificando o produto, concentração, responsável pelo 

preparo, data, hora e prazo de validade da solução; 

 Após o preparo, retirar os EPIs utilizados, desprezando os descartáveis; 

 Manter o ambiente em ordem; 
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 Higienizar as mãos. 

 

POP 07 – DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS NA AUTOCLAVE  

1. OBJETIVO  

Distribuir os materiais de maneira que propicie a entrada e a circulação do agente 

esterilizante.   

Acondicionamento adequado dos materiais na autoclave de forma a garantir a 

esterilização. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de esterilização. 

3. MATERIAL NECESSÁRIO 

Acessórios da autoclave (aramados e carrinho), testes de Controle de Esterilização.  

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Higienizar as mãos; 

 Selecionar os materiais a serem processados de acordo com o tipo de ciclo e a 

ordem de prioridade. 

 Inspecionar todos os pacotes quanto as condições da confecção (qualidade do 

selamento, integridade do papel, faixa de selagem); 

 Verificar se constam na faixa de selagem as informações necessárias (nome, 

período, data); 

 Abrir a autoclave; 

 Organizar os pacotes nos aramados, respeitando um espaço mínimo de 2 cm 

entre um pacote e outro (atentar para que na parte de papel dos pacotes esteja 

voltada com o papel de outro pacote e o plástico com o plástico); 

 Deixar espaço para circulação do vapor em toda a superfície dos pacotes; 

 Colocar os aramados no carrinho da autoclave 

 Carregar a autoclave:  

- Não ultrapassando 70% da capacidade da câmara  

- Não encostar os pacotes nas paredes da autoclave; 

- Evitar a sobreposição de materiais;  
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 Posicionar o Indicador Químico Interno devidamente identificado dentro da 

câmara da autoclave  

 Fechar a porta da autoclave. 

 Selecionar o tipo de ciclo (números e parâmetros) 

 Confirmar todos os dados programados no painel; 

 Registrar as informações do ciclo (número, tipo e início do ciclo) no LIVRO DE 

REGISTROS CME NO 3 – MONITORAMENTO FÍSICO DA AUTOCLAVE; 

  Acompanhar, durante todo o ciclo, os dados selecionados, para verificar a 

ocorrência de irregularidades no processo; 

 Aguardar o término do ciclo.  

 Apertar a tecla ESC e aguardar a temperatura ideal para abrir a porta traseira no 

botão verde; 

 Registrar o horário de finalização do ciclo no LIVRO DE REGISTROS CME NO 3 – 

MONITORAMENTO FÍSICO DA AUTOCLAVE; 

 Aguardar o término da secagem para evitar choque térmico, umidificação e 

contaminação do material; 

 Verificar leitura do indicador químico e do indicador biológico no LIVRO DE 

REGISTROS CME NO 4 – MONITORAMENTO BIOLÓGICO; 

 Os pacotes retirados da autoclave devem ser cuidadosamente acondicionados 

na Sala de Armazenamento. 

 

OBSERVAÇÃO  

 Não retirar pacotes úmidos da autoclave, se os mesmos estão ficando 

úmidos, deve-se verificar se está ocorrendo falha técnica ao carregar 

a autoclave (posição dos pacotes, quantidade ou disposição dos 

mesmos). Caso a técnica esteja correta, chamar a manutenção para 

verificação da autoclave.  

 Quando houver dúvida no processo, a esterilização deste lote deverá 

ser invalidada. 
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POP 08 – TESTE BOWIE-DICK – INDICADOR QUÍMICO CLASSE II 

PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO 

NAS AUTOCLAVES 

1. OBJETIVO  

Realizar o teste nas autoclaves com pré-vácuo, a fim de monitorar todos os parâmetros 

que podem afetar o processo de esterilização. Detecta a presença de ar residual e falhas 

no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de esterilização. 

3. RESPONSÁVEIS 

Equipe dos TAEs da CME. 

4. MATERIAL NECESSÁRIO 

 Pacote teste Bowie-Dick, pasta para arquivo dos testes realizados. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

5. PERIODICIDADE 

Diariamente, sempre na primeira carga do dia. Em caso de instalação, mudança de local, 

reparos técnicos e após falha de energia. 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Higienizar as mãos; 

 Utilizar os EPI’s 

 Identificar o pacote teste Bowie-Dick com data, autoclave, número do ciclo e 

assinatura do operador; 

 Abrir a porta frontal da autoclave no painel; 

 Posicionar o pacote no rack da autoclave, com a câmara vazia em cima do dreno; 

 Selecionar o ciclo específico para teste de Bowie-Dick no painel, conforme 

programação do aparelho; 

 Aguardar a realização do teste. Ao finalizar, esperar a autoclave chegar a pressão 

adequada e abrir a porta traseira. Após o resfriamento fechar a porta traseira; 

 Abrir a porta frontal no painel e retirar o pacote teste; 

 Abrir o pacote, retirar a folha teste e folha de alerta; 
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 Observar a mudança uniforme de cor na folha teste. A não uniformidade na cor 

do indicador no centro do teste indica presença de ar residual na câmara interna, 

evidenciando falha na autoclave; 

 Atentar para folha de alerta que antecipa eventuais falhas de vazamento de ar e 

deficiência na bomba de vácuo, antes mesmo que o funcionamento da autoclave 

seja interrompido; 

 Identificar na folha teste a data, autoclave, ciclo e operador que realizou o teste, 

bem como marcar o resultado apresentado; 

 Grampear a folha teste, a etiqueta de identificação do pacote e folha de alerta e 

arquivar na pasta adequada; 

 Deixar o ambiente em ordem; 

 Higienizar as mãos; 

 Observação: Solicitar avaliação técnica da autoclave caso a fita não tenha corado 

adequadamente. 

 

POP 09 – TESTE DO INDICADOR BIOLÓGICO 

1. OBJETIVO  

Monitorar a eficácia do processo de esterilização. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de esterilização. 

3. RESPONSÁVEIS 

Equipe dos TAEs da CME. 

4. MATERIAL NECESSÁRIO 

01 incubador biológico, 02 ampolas de indicador biológico, impresso de controle de 

resultados, carrinho da autoclave montado com pacotes a serem esterilizados. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 3 

5. PERIODICIDADE 

Diariamente no primeiro ciclo com carga, após a manutenção preventiva e corretiva da 

autoclave. 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Higienizar as mãos; 
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 Utilizar os EPI’s 

 Identificar a caixa do Indicador Biológico (IB) colocando: número da autoclave e 

do ciclo, data e assinatura do operador; 

 Colocar a ampola do IB no centro do cesto ou carrinho da autoclave entre os 

campos; 

 Realizar o ciclo de esterilização; 

 Retirar a caixa com IB após o esfriamento; 

 Iniciar o processo de aquecimento da incubadora cerca de 20 minutos antes; 

 Retirar a ampola e a fita teste da caixa; 

 Observar a mudança de cor na fita de controle; 

 Recortar o rótulo da caixa com a identificação e anexar a fita controle para 

arquivamento; 

 Quebrar a ampola, homogeneizar e colocá-la no incubador, juntamente com a 

ampola controle; 

 Retirar as ampolas após o tempo determinado (3hs); 

 Proceder a leitura das ampolas do incubador e verificar o resultado final (A 

mudança na coloração só poderá ocorrer na ampola controle; 

 Preencher o impresso de controle de resultados; 

 Retirar os rótulos das ampolas e colar no impresso de controle de resultados; 

 Realizar o descarte das ampolas em lixo comum após serem esterilizadas; 

 Deixar o ambiente em ordem; 

 Higienizar as mãos. 

 

Observação: Suspender a utilização do material autoclavado durante o teste, caso 

ocorra mudança de coloração na ampola teste, repetir utilizando nova ampola. Solicitar 

avaliação técnica da autoclave caso persista a alteração na coloração da ampola. 
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POP 10 – GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

1. OBJETIVO  

Armazenar e distribuir de forma segura e eficaz os materiais esterilizados. 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Sala de armazenamento e distribuição de material esterilizado. 

3. RESPONSÁVEIS 

Equipe dos TAEs da CME. 

4. MATERIAL NECESSÁRIO 

Prateleiras, armários, bancadas e caixa plástica de material resistente com tampa. 

EPI – PROTEÇÃO GRAU 1 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 Lavar as mãos e friccionar álcool gel a 70%, antes e após a execução das 

atividades; 

 Utilizar os EPI’s;  

 Realizar a desinfecção dos armários, bancadas, das estantes e suportes livres, 

com pano umedecido em álcool a 70% diariamente e sempre que necessário; 

 Receber o material da área de esterilização, conferir e guardá-los após o 

resfriamento, no local identificado; 

 Observar em cada pacote recebido pela área de esterilização: modificação 

ocorrida na coloração da fita teste, integridade do pacote e os dados de 

identificação (nome, período e data); 

 Liberar a quantidade de material disponível, conferindo os dados de 

identificação e quantitativo de graus (quantidade de pacotes deixados em poder 

da CME); 

 Entregar os pacotes com auxílio de uma bandeja para evitar contato com as 

mãos de quem estiver recebendo o material; 

 Acondicionar os pacotes em caixa plástica com tampa, para preservar a 

integridade do material e garantir a segurança do processo de esterilização, no 

momento do transporte até o local a ser utilizado. 

 Orientar ao aluno o registro no livro  

 Manter o ambiente organizado. 
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 Observação: Não liberar o material parcialmente. Entregar somente ao 

proprietário do material. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 01 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

FONTE: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-

maos 


