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IntroduÃ§Ã£o: O Centro de Material e Esterilização (CME) é unidade destinada à esterilização de materiais
hospitalares. As boas práticas desse processo contribuem para a assistência hospitalar segura e controle das
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) (BRASIL, 2012; Brasil 2016) Desenvolvida pela equipe de
enfermagem, foi preciso reconfigurar a assistência de enfermagem indireta no Hospital Santa Teresa (HST),
cenário desse estudo, após a centralização do setor de esterilização
Objetivos: Analisar as estratégias da equipe de enfermagem para reconfigurar a assistência indireta no
processo de centralização do Centro de Material e Esterilização
Metodologia: Estudo de história do tempo presente, qualitativo e realizado mediante entrevistas com oito
profissionais de enfermagem, enfermeiras e técnicos de enfermagem, que participaram do processo de
centralização do setor de esterilização no Hospital Santa Teresa. O recorte temporal é 2002 a 2007, período do
processo de centraliazação do Centro de Material e Esterilização. As fontes históricas foram leis; resoluções;
Procedimento Operacional Padrão (POP); livro de ata; e normas vigentes da ANVISA, à época. Para a análise do
corpus documental foi considerada a cronologia dos eventos durante o período investigado.
Resultados: A equipe de enfermagem fracionava os cuidados entre os pacientes cirúrgicos e o processamento
de materiais, uma contribuição negativa ao controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
As estratégias da equipe de enfermagem, no processo de centralização do setor de esterilização, deram-se
mediante a organização e novas práticas do trabalho, a valorização desse serviço, a contratação de novos
técnicos de enfermagem, treinamentos e a inserção de tecnologias. O trabalho do setor de esterilização era
associado nas rotinas do centro cirúrgico. Com a centralização do setor de esterilização no Hospital Santa
Teresa, a equipe de enfermagem passou a dar mais ênfase nas atividades de esterilização dos materiais,
mediante aos treinamentos recebidos pela enfermeira, coordenadora dessa unidade, e por empresas
fornecedoras de maquinários adquiridos para a esterilização dos materiais
ConclusÃµes: O setor de esterilização dos materiais no Hospital Santa Teresa seguiu com a assistência de
enfermagem fracionada entre os pacientes cirúrgicos e o processamento de materiais. E as estratégias para
centralizar esse setor contribuíram para a correta esterilização dos materiais hospitalares vertidos em ganhos
expressivos para a enfermagem, o próprio hospital, sociedade e controle das Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde.
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