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O TRABALHO DO ENFERMEIRO DA CENTRAL DE MATERIAL DE 
ESTERILIZAÇÃO 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo descrever as principais 
atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na CME, que envolve, além das 
questões burocráticas, a supervisão e, porque não dizer, até de substituição 
dos técnicos e auxiliares de enfermagem. A equipe de profissionais de uma 
CME é composta por técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros e a 
quantidade desses profissionais dependem do tamanho da unidade e da 
quantidade de sítios, que são distribuídos de acordo com as atividades 
desenvolvidas, como por exemplo, expurgo, secagem, preparo e esteriização. 
O estudo se deu através de uma pesquisa bibliográfica com natureza 
descritiva, através de análise documental e método dedutivo. Constatou-se que 
o trabalho na CME por vezes é desgastante e desvalorizado, falta 
reconhecimento pelos gestores e pelos demais profissionais enfermeiros de 
outras áreas e membros da equipe multidisciplinar, levando a desmotivação 
profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Central de Material de Esterilização; Enfermeiro; 
Atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema o desenvolvimento das atividades do 

trabalho do enfermeiro na central de material de esterilização (CME). 

A pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de trazer uma 

reflexão sobre a importância do trabalho do enfermeiro na CME de forma 

organizada e didática e se justifica pela autora ser enfermeira de uma CME da 

rede pública de saúde. 

A CME é um setor responsável pela desinfecção e esterilização de todo 

material, passível de reprocessamento, utilizado na atenção aos pacientes em 

unidades hospitalares, clínicas e postos de saúde.  

A equipe de profissionais de uma CME é composta por técnicos e 

auxiliares de enfermagem e enfermeiros e a quantidade desses profissionais 

dependem do tamanho da unidade e da quantidade de sítios, que são 

distribuídos de acordo com as atividades desenvolvidas, como por exemplo, 

expurgo, secagem, preparo e esteriização. 

A complexidade das atividades que são desenvolvidas na CME podem 

gerar grandes riscos à saúde do trabalhador, por envolverem desde uso de 

substâncias químicas a métodos físicos para o processamento dos artigos e 

serão melhor descritas no decorrer deste trabalho. 

 Neste sentido, o problema desta pesquisa reside na seguinte questão: 

Quais são as principais atividades que o enfermeiro desenvolve na CME? 

Faremos uma abordagem geral sobre as principais atividades 

desenvolvidas pelos enfermeiros na CME, que envolve, além das questões 

burocráticas, a supervisão e, porque não dizer, ate de substituição dos técnicos 

e auxiliares de enfermagem. 

O estudo apresenta como objetivo: a) descrever as principais atividades 

do enfermeiro na CME.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa realizada para o tema proposto possui natureza descritiva 

por meio de análise documental. O método a ser empregado será o dedutivo, 



 

uma vez que, o objetivo desse estudo será alcançar uma compreensão geral 

do assunto abordado.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois serão objeto de análise as 

opiniões e comentários dos pesquisadores consultados. A técnica a ser 

utilizada, na execução do presente trabalho, será a da pesquisa bibliográfica, 

visando o aprofundamento temático em artigos, revistas e sites. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 – Noções gerais sobre Central de Material de Esterilização 

 

A Central de Material e Esterilização (CME) tem sua história entrelaçada 

com o desenvolvimento tecnológico dos estabelecimentos de saúde no Brasil. 

Na década de 40, os processos, que hoje são realizados na CME, de 

limpeza, preparo e armazenamento dos produtos para saúde eram realizados 

pela equipe de enfermagem nas próprias unidades de internação do hospital. A 

CME era responsável apenas pela esterilização dos produtos. Apenas por volta 

da década de 50 que surgiram as primeiras CMEs, que eram parcialmente 

centralizadas, onde o instrumental cirúrgico e produtos para saúde começaram 

a ser preparados e esterilizados (SOBECC, 2009). 

Surgiu, então, a necessidade para que todos os processos de 

esterilização dos materiais ocorressem num só local, dentro do edifício 

hospitalar, além do avanço tecnológico que envolvia os procedimentos, a 

centralização facilitaria o controle e o rastreio dos materiais processados. Os 

processos são realizados pela equipe de enfermagem, sob a supervisão do 

enfermeiro (LEITE, 2010). 

É de suma importância para garantia de um controle mais rigoroso de 

todas as etapas de processo, que cada estabelecimento possua uma CME. 

É obrigatória a existência da CME nas unidades onde existir “centros 

cirúrgico, obstétrico e/ou ambulatorial, hemodinâmica, emergência de alta 

complexidade e urgência”, contudo a CME pode ser localizada fora do 

estabelecimento de assistência à saúde (BRASIL, 2002a). 

Cada etapa do processo da CME está associada ao fluxo dos materiais 

que são encaminhados pelas unidades que utilizam o material esterilizável, 



 

aquele que pode ser reutilizado ou reprocessado e, após o processamento pela 

CME, se torna apto para ser utilizado novamente no atendimento ao paciente 

nas unidades (PINHEIRO, 2010). 

O cuidado com o material utilizado no atendimento aos pacientes 

apareceu da necessidade de se prevenir infecções, principalmente nos 

procedimentos cirúrgicos, dessa forma os processos para limpeza, desinfecção 

e esterilização de materiais acompanharam o aumento da complexidade dos 

próprios procedimentos cirúrgicos (CARVALHO, 2013).  

O processo inicia-se com a limpeza do material, que remove a matéria 

orgânica e utiliza água, detergentes e escovas. Também já se pode contar com 

produtos eficientes e de ação rápida, que contribuem para diminuir o tempo 

gasto durante o processo, a exemplo dos detergentes enzimáticos 

(CARVALHO, 2013). 

A fase de desinfecção compreende a destruição de microorganismos 

patogênicos na forma vegetativa que estão presentes nas superfícies inertes 

através da utilização de agentes físicos e químicos (CARVALHO, 2013). Os 

autores classificam os germicidas de acordo com o espectro de ação em baixo, 

médio (ou intermediário) e alto nível de capacidade de eliminação de 

microorganismos. 

A esterilização se dá através do processo químico ou físico com o 

objetivo de destruir todos os microorganismos capazes de causar doenças e é 

uma fase que envolve além do próprio processo de esterilização, envolve a 

conservação e a própria utilização do material. (LENGERT, 2008). 

As atribuições da Central de Material e Esterilização (CME) incluem 

recepção, limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, armazenamento e 

distribuição dos materiais empregados na assistência à saúde. (CARVALHO, 

2013)  

O armazenamento dos materiais é considerado, por alguns autores, um 

dos pontos mais complexos por envolver a manutenção da esterilização do 

material e  deve seguir recomendações relacionadas às condições da unidade 

de armazenamento, tais como, controle da temperatura e umidade relativa do 

ar. (PADOVEZE, et al, 2010) 

A CME proporciona atendimento indireto aos pacientes e os riscos que 

envolvem a saúde do trabalhador envolvem fatores diversos, tais como o 



 

contato com fluidos orgânicos e substâncias químicas utilizadas nos processos 

de limpeza e desinfecção, além dos decorrentes de fatores físicos, em 

decorrência, principalmente do calor do processo de esterilização em 

autoclaves a vapor. (CARVALHO, 2013) 

A CME é dividida por sítios funcionais, onde cada sítio desenvolve 

atividades peculiares e de diversos níveis de complexidade para realização de 

tarefas, por vezes de forma repetitiva, exigindo do profissional um nível  

redobrado de atenção, para que não realize as atividades de forma 

automatizada, sendo mais propício a cometer erros. Devido a ausência de 

pacientes, a maioria dos profissionais é estigmatizada pelo restante dos 

profissionais da rede hospitalar.  

A rotina que envolve o trabalho da equipe por vezes torna-se cansativa 

devido a alguns fatores como deficiência de climatização do ambiente e 

número insuficiente de material e recursos humanos. 

 

3.2 – O Enfermeiro na CME 

 

O cuidado de enfermagem abrange várias áreas e envolve um processo 

dinâmico e misto de ações ou atitudes de cuidado de saúde e gerência 

educacional. (CARVALHO, 2013) 

A área de saúde, em especial a enfermagem, sofre com a escassez de 

mão de obra, principalmente relacionados às baixas remunerações, falta de 

qualificação e demanda alta de carga de trabalho, levando ao desestimulo do 

profissional e ao adoecimento, gerando como conseqüência o absenteísmo e 

evasão da categoria. (O’BRIEN-PALLAS et al, 2010).  

A equipe de enfermagem na CME é supervisionada pelo enfermeiro, que 

desenvolve atividades teórico-práticas de forma interdependente e 

complementar, através de um conjunto de elementos específicos da profissão, 

como em qualquer outro setor, de modo próprio e característico. Dessa forma, 

acaba exercendo cuidado ao paciente, de forma indireta, por meio de 

processamento dos materiais. (CARVALHO, 2013) 

O trabalho do enfermeiro na CME é de suma importância, principalmente 

relacionado ao gerenciamento de toda equipe e todo o processo das atividades 

desenvolvidas, além das medidas de previsão e provisão dos recursos. 



 

Contudo, boa parte dos profissionais não demonstra interesse em atuar na 

CME e, por vezes, não reconhece a importância do profissional que atua na 

CME. (SILVA, 1998) 

O cuidado de enfermagem desenvolvido pelos profissionais da CME é 

realizado de forma distante do paciente, através da garantia do processamento 

dos materiais para uso direto no paciente, favorecendo a segurança do mesmo. 

Mesmo não havendo semelhança no cuidado de enfermagem de forma direta, 

há de se reconhecer a natureza da relação do trabalho desenvolvido na  CME 

com o cuidado na assistência aos pacientes. (PIRES, 2009) 

O trabalho na CME é realizado de forma seqüencial, podendo ser 

comparado ao processo industrial, cheio de pequenos recortes, mas que 

devem seguir critérios rigorosos e por isso dependem de profissionais 

empenhados em desenvolver as atividades com muito zelo e responsabilidade, 

de forma qualificada para prevenção e controle das infecções hospitalares. 

(TIPPLE, 2005) 

Para desenvolver as atividades de forma satisfatória o ideal é que o 

profissional, além de saber executar cada atividade de forma correta, também 

goste do trabalho que desenvolve. Trabalhar com aquilo que se gosta faz com 

que o profissional desenvolva suas atividades de forma mais entusiasmada.  

O Ministério da Saúde Brasil (1994) recomenda que as pessoas 

selecionadas para trabalhar na CME recebam treinamento condizente com a 

função.  

Para o desenvolvimento das atividades da CME necessita-se de  

organização dos processos de trabalho por áreas fracionadas, chamadas de 

sítios funcionais, que possuem uma complexidade de tarefas. Como não há 

pacientes, é uma área da enfermagem que carece de reconhecimento 

profissional, ficando, por vezes, escanteada no que se refere a capacitações e 

incentivos por parte dos gestores. (CARVALHO, 2013) 

A modernidade e o desenvolvimento tecnológico levam os profissionais 

a buscarem por satisfação no trabalho, tendo um peso considerável para a 

decisão de aceitar ou não determinado emprego ou função. O profissional não 

tem apenas necessidades financeiras, desejam se realizar profissionalmente 

quando desempenham determinada atividade, além da busca incessante por 

reconhecimento profissional. (TAMAYO; PASCHOAL, 2003). 



 

A qualificação no trabalho termina por ser uma relação de dicotomia com 

a realidade do profissional, o indivíduo pode ser altamente qualificado para 

determinada atividade e perceber a incongruência entre sua habilidade e a 

atividade para qual foi atribuído, a contraponto, as atividades a serem 

desenvolvidas podem estar muito aquém da qualificação que aquele 

profissional possui e ele se sentir desmotivado, a ponto de não procurar mais 

se qualificar. (JOHNSON, MORROW; JOHNSON, 2002). 

A enfermagem é uma profissão que vem evoluindo historicamente, é 

reconhecida como uma profissão estressante, pois envolve o trato do cuidado 

do ser humano nos momentos de maior sofrimento, seja físico ou psicológico, 

com grande índice de doenças ocupacionais. (CARVALHO, 2013) 

O Ministério da saúde desenvolveu a Política em saúde do trabalhador 

que visa implementar a melhoria na qualidade de vida e saúde do trabalhador. 

Possui algumas estratégias voltadas diretamente ao alcance de seus objetivos, 

mas também busca estimular estudos sobre o tema. (BRASIL, 2005).  

É sabido que a atividade laboral tem influência direta na saúde dos 

profissionais, tanto fisicamente, quanto mentalmente. Pode ser tanto fonte de 

satisfação pessoal como desencadeador de processos de adoecimento, 

levando a afastamentos e incapacidades laborais. (PRESTES et al, 2010). 

Os estudos que envolvem a saúde do trabalhador abrangem a relação 

do adoecimento com o trabalho, tentando identificar as cargas de trabalho. A 

expressão “cargas de trabalho” tem sido utilizada como definição para um 

conjunto de esforços dos trabalhadores para cumprir o que cada tarefa exige e 

abrange tanto esforços físicos quanto emocionais. (CARVALHO, 2013) 

A trajetória da CME dá conta de que as condições de trabalho, tanto em 

relação à estrutura física quanto à seleção dos profissionais que farão parte da 

equipe, não representa, na maioria das instituições hospitalares, a devida 

importância. Por muito tempo, a CME serviu como setor para funcionários que 

apresentaram algum tipo de problema nos demais setores das unidades, 

problemas esses que envolvem desde a disciplina, assiduidade, compromisso 

como algum tipo de limitação física decorrente da idade ou de esforços físicos 

decorrente de próprio trabalho. (BAPTISTA; SILVA; BIANCHI, 2011). 

O trabalhador da área de saúde lida diariamente com situações 

peculiares no que diz respeito ao sofrimento dos usuários, com seus 



 

respectivos problemas de saúde e os familiares na luta diária de enfrentamento 

das doenças que acometem seus entes.  

Os profissionais também precisam lidar com o descaso dos gestores, 

que deixam os serviços desabastecidos e isso compromete o atendimento dos 

pacientes que o procuram, além dos baixos salários que afetam as relações 

econômicas e o manejo da relação com a equipe multidisciplinar e as formas 

de organização do trabalho. (CARVALHO, 2013) 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

O trabalho na CME é feito de forma centralizada com relação ao local, 

mas de forma fracionada no tocante às atividades desenvolvidas, que podem 

envolver atividades com diversos níveis de complexidade e utilização dos mais 

variados meios e agentes para o desenvolvimento das etapas até o processo 

de devolução do material a ser utilizado de forma segura no paciente. 

Por não envolver o cuidado direto ao paciente, o trabalhador da CME se 

sente desvalorizado em comparação aos demais profissionais, por estar 

sempre nos bastidores e muitas vezes não ter seu trabalho reconhecido por 

todos os membros da equipe. 

Quando se trata de carga de trabalho, há de se levantar a questão do 

peso dos materiais, principalmente quando imerso em solução e água e no 

próprio manuseio do maquinário, que com o passar do tempo e sem a devida 

manutenção e substituição, passa a ficar mais pesado devido ao uso intenso. 

Os trabalhadores da CME apresentam desgaste físico intenso e 

necessitam de controle mais específico com relação aos exames periódicos 

pelas empresas, principalmente relacionado aos ruídos dos equipamentos, 

além do uso dos produtos químicos e das alterações influenciadas pelos meios 

físicos de desinfecção e esterilização. 

O trabalho na CME deve ser reconhecido como de suma importância por 

toda a equipe da unidade envolvida e deve existir um planejamento envolvendo 

uma estratégia que envolva desde o funcionário iniciante, para que todos 

entendam a complexidade do trabalho realizado. 

A CME historicamente foi vista como aquele setor onde estão os 

trabalhadores com algum tipo de limitação ou que causariam algum risco na 



 

atenção direta ao paciente, isso deve ser reavaliado constantemente, até como 

forma de valorizar a equipe de trabalho que faz o serviço com entusiasmo, 

pensando na segurança do paciente e na atenção qualificada de forma a 

prevenir infecções pelo uso de materiais contaminados por microorganismos. 

É um trabalho que envolve tamanha responsabilidade e inúmeras 

peculiaridades, seja com as etapas do processo, seja com o uso dos 

equipamentos ou substâncias utilizadas e cabe ao enfermeiro supervisionar 

todo o processo e atuação da equipe de enfermagem. 
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