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O Centro de Material e Esterilização (CME) evoluiu acompanhando o desenvolvimento dos 
estabelecimentos de saúde ao longo da história, sendo definido como “o conjunto de elementos 
destinados à recepção, expurgo, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais (...)” 
(BRASIL, 1999). Este é um relato de experiência, realizado a partir de estagio voluntário no CME 
do HCPA, no mês de julho de 2006. O objetivo deste é apresentar algumas experiências 
vivenciadas, a fim de estimular outros alunos a conhecer esta área de atuação da enfermagem. O 
período de estágio, apesar de ter sido considerado curto pela acadêmica (120 horas), foi suficiente 
para compreender a relevância da unidade dentro dos estabelecimentos de saúde, e a 
responsabilidade da enfermeira pelo alto número e grau de complexidade das atividades a ela 
atribuídas. As atividades desenvolvidas no estágio foram de recebimento e limpeza de materiais 
provenientes de todo o hospital, preparação dos mesmos em embalagens de diferentes matérias 
de acordo com o método de esterilização, acompanhamento dos funcionários nas montagens das 
cargas nas autoclaves e Peróxido de Hidrogênio, armazenamento dos lotes esterilizados, 
confecção de kits para cirurgias e distribuição para as unidades de menor complexidade. Estas 
tarefas foram para entender o fluxograma da unidade e a demanda de alta produtividade. 
Atividades como pedido de confecção de kits de materiais, montagem de escala para final de 
semana e incubação e leitura dos bacilos de validação das máquinas de esterilização, são tarefas 
desenvolvidas pela enfermeira e o acadêmico as faz para vivenciar o papel deste profissional no 
CME. Sabendo-se da carência e da importância de profissionais qualificados para esta área torna-
se relevante o incentivo por parte de todos a fim de atender a demanda da crescente organização 
e complexidade dos serviços de saúde, tornando esse atendimento um índice de qualidade e 
segurança no atendimento ao cliente. 

  


