
Medidas de preparo da Central de 
Material e Esterilização – (CME)  
Pós-Covid 
LISTA DE VERIFICAÇÃO

COVID-19 colocou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Os hospitais tiveram que se adequar 
e priorizar o atendimento das emergências e as cirurgias eletivas foram postergadas. Portanto, 
é esperado que o número de procedimentos cirúrgicos nos hospitais aumentem significativamente 
em um futuro próximo, e com isso, a utilização dos recursos e da capacidade da Central de 
Material e Esterilização para processar os dispositivos médicos.  

 Pré-Limpeza, desinfecção e 
organização da CME 

 Coordenar atividades em conjunto 
com o Centro Cirúrgico e avaliar as 
necesidades da CME 

 Avaliar a capacidade da CME e 
identificar possíveis mudanças para 
aumentar a capacidade 

 Revisão dos equipamentos – uso 
atual e potencial uso futuro 

 Avaliar as necesidades dos 
profissionais e as possíveis 
necesidades de capacitação de 
novos funcionários 

 Avaliar o serviço de CME para 
melhorar o rendimento dos fluxos de 
trabalho e resolver problemas 

 Avaliação dos estoques de material 
estéril / estoque de material estéril 
de fornecedores tendo em vista o 
aumento previsto da demanda 

 Revisar os instrumentais que 
requerem reparo ou substituição 

 Avaliar a necessidade de materiais 
de OPME e contactar os 
fornecedores para establecer um 
plano de atendimento 

 Comprove a funcionalidade de 
todos os dispositivos que podem ter 
se deteriorado / apresentado falha 
por inatividade (de acordo com o 
manual de instruções) 

 Realizar a manutenção preventiva 
dos equipamentos o mais rápido 
possível  

 Conferir e reparar os acessórios dos 
equipamentos como: rack de carga 
e os carros de transporte e seus 
acessórios. 

 Caso a sua unidade seja atendida 
por uma equipe interna de 
manutenção, organizem um plano 
de atendimento no caso da CME 
funcionar por mais horas  

 Considere limpar as câmaras das 
autoclaves 

 Mantenha os planos de instalação 
de equipamentos / revisão / 
validação (o máximo possível) para 
não interferir no rendimento da sua 
capacidade. 

 Caso tenha sido necessário 
implementar temporariamente 
o processamento de artigos de
uso único (por ex. EPI) por
conta de desabastecimento,
defina uma data limite para
cessar estes processamentos
de emergência.

 Confirme o seu estoque de agentes 
de limpeza e desinfecção 

 Elimine qualquer detergente 
vencido ou com a data de 
validade próxima ao vencimento 

 Descarte todos os detergentes e 
desinfetantes abertos que 
ultrapassaram seu tempo de vida 
útil recomendado 

 Definir a demanda adicional de 
agentes de limpeza e desinfecção 
devido a maior carga de trabalho 

 Notificar os repositores de estoque 
as necesidades abastecimento e 
inventário adicional se necessário.

 

Planejamento de pessoal 
e procesos de trabalho 

Preparo do 
Equipamento 

Materiais consumíveis 

 Estamos aqui por você. 
Contate o Serviço da Belimed para estabelecer revisões e visitas para a 
manutenção preventiva.. 

 Veja mais em  www.belimed.com/coronavirus para mais informações. 


