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Normatização do Funcionamento da Central de Materiais Esterilizados 

Horário de Recebimento / Retirada de Material para Processamento 

Recebimento Retirada 

Manhã Tarde Manhã Tarde 

10:30 – 11:50 15:30 – 17:30 08:15 – 10:30 13:15 – 15:30 

6a feira recebimento até as 15:00 4a feira – retirada somente à TARDE  

 

Para o Recebimento 

Só serão aceitos artigos embalados em envelopes próprios para autoclave (grau 

cirúrgico), auto selantes ou selados em seladoras à quente; 

Toda embalagem deve estar identificada com etiqueta própria devidamente 

preenchida -  com o nome da disciplina, dia e turno a que se destina. A etiqueta é 

fornecida pelo CME; 

Só poderão ser recebidas embalagens com a folha de controle de entrega/retirada 

para devida anotação. Sob nenhuma hipótese o material será recebido sem este 

controle; 

Quando se tratar de artigo frágil, este deve estar protegido por gaze dentro da 

embalagem – a CME não toma responsabilidade por quebras ocorridas em artigos 

inadequadamente embalados ou fora de caixas metálicas; 

A responsabilidade pela limpeza e desinfecção prévia ao processo de esterilização é de 

inteira responsabilidade do aluno; 

Da Retirada do Material 

O tempo de validade do processo de esterilização na CME ULBRA Torres é de 40 dias 

corridos, após este período toda embalagem deve ser retirada sob pena de 

advertência ao aluno; 

A CME não se responsabiliza pela validade do processamento  dos materiais retirados 

de sua guarda; 

Só será dispensada embalagem mediante apresentação de folha de retirada; 
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O aluno que pretender retirar material sem folha de retirada deverá aguardar até que 

todos os demais alunos sejam atendidos para abertura de protocolo de retirada 

especial. 

Da guarda dos materiais 

O espaço disponibilizado para cada aluno comporta 9 volumes – do tipo caixa metálica 

ou menor, e três pacotes (ex.: Moldeiras, posicionadores radiográficos e kit cirúrgico 

de tecido); 

 

 

Protocolo Básico de Limpeza de Instrumentos Contaminados 

EPI para limpeza: jaleco, touca, máscara, óculos, LUVA DE BORRACHA GROSSA 

1. Deixar os instrumentos secos e livre de sujidades, submersos em solução de sabão 

enzimático (de 3 à 5 min); 

Todo aluno deve possuir um pote plástico com tampa para deixar seus instrumentos 

mergulhados no sabão. 

A solução pode ser utilizada mais de uma vez no período de 24 horas, a menos que 

fique turva, devendo ser trocada neste momento. 

2. Desprezar a solução e proceder a limpeza mecânica com LUVAS DE BORRACHA 

GROSSA e escova de mão exclusiva para este processo, dentro das pias; 

3. Enxaguar e secar o instrumental com toalhas de papel descartáveis; 

4. Embalar e selar para proceder à esterilização em auto-clave. 

Os materiais úmidos podem manchar 

Recomenda-se proteger com gaze artigos frágeis 

O CME não é responsável por quebras e danos a artigos embalados incorretamente. 

 

http://www.ulbra.br/
mailto:ulbratorres@ulbra.br

