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Introdução

− CME é uma unidade de apoio técnico designado a fornecer PPS apropriadamente processados.
− A Portaria nº 2.657/2004, institui o dimensionamento técnico da estrutura física do SAMU, estabelece a área

para processamento de materiais, deve ser conforme normatização técnica da ANVISA/MS.
Objetivo
− Relatar a experiência de organizar a CME do SAMU e elaboração do Protocolo Operacional Padrão (POP) e
adequação o fluxo unidirecional.
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Método
Estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência profissional, realizado como atividade prática do Programa de
Residência Uniprofissional de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização (RUECC),
desenvolvido em uma Base Central do SAMU. O processo de trabalho iniciou no mês de julho/2020 com visita
técnica e posterior elaboração de um diagnóstico situacional através do roteiro de inspeção sanitária em CME
embasado na RDC ANVISA nº 15 de 15/2/2012, seguindo com as intervenções até o momento.
Resultados
− Trata-se de uma CME Classe I.
− Realizam apenas desinfecção de alto nível, o processo de esterilização é realizado em outra instituição,
porém limpeza, preparo e acondicionamento são realizados no SAMU.

ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA
Processo identificado

Recomendação Legislação vigente (RDC nº 15/2012)

Intervenção realizada

Fluxo unidirecional e acesso restrito.

Organização do fluxo unidirecional
e orientação sobre acesso restrito

Uso inadequado de
saneantes e desinfetantes.

Os desinfetantes devem ser utilizados de acordo com os
padrões definidos pelo fabricante. A CME deve monitorar
diariamente os parâmetros de efetividade dos desinfetantes
uma vez ao dia.

Capacitação prática em loco.
Identificação dos produtos.

Ausência de manual de
normas e rotinas e POP
dos serviços realizados

Cada etapa do processamento dos PPS deve seguir o
POP elaborado com base em referencial científico
atualizado e normatização pertinente. Este deve ser
amplamente divulgado e fácil acesso.

Elaboração do POP e posterior
capacitação.

Ausência de capacitação
periódica.

Os profissionais da CME e da empresa processadora
devem receber capacitação específica e periódica.

Recomendação para incluir as
atividades voltadas para CME no
calendário do NEP.

Falha no fluxo dos PPS;
área de recebimento de
material sujo de livre
acesso.
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Conclusão

A proposta de organização da CME, veio contemplar a pratica e os ensinamentos adquiridos no Programa
RUECC, como de adequar o processamento dos PPS à legislação vigente, equilibrando a qualidade da

assistência prestada pelo SAMU, propiciando o envolvimento da equipe de Enfermagem nas soluções dos
problemas, valorizando a atuação dos profissionais, visto que a lotação neste está relacionada a idade e

limitações físicas, que impedem a atuação nas atividades desenvolvidas no atendimento pré-hospitalar.
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