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Passado Recente,

Há dez anos atrás foi publicada uma resolução ansiosamente aguardada. A    resolução 

de Diretoria Colegiada -  RDC n°15, de 15 de março de 2012, da Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária - ANVISA, que dispõe sobre requisitos de Boas Práticas para o Processa-

mento de Produtos para Saúde e dá outras providências. A resolução em questão aborda 

desde os requisitos de infraestrutura física, evoluindo para conforto térmico, fluxo opera-

cional, responsabilidade do serviço de saúde, comitê de processamento entre tantos 

outros aspectos que são de fundamental importância para os diversos processos realiza-

dos em uma CME.

Neste sentido o NasceCME Group® incentivou os profissionais que atuam nas CMEs do 

Brasil, a manifestarem, de modo coletivo ou isoladamente, a percepção dos mesmos 

quanto ao impacto desse regulamento técnico no dia a dia da CME.

O resultado de algumas contribuições recebidas estão reunidas neste E-book. É interes-

sante conhecer o impacto da implementação da RDC n°15 de 2012 sob o olhar de quem 

faz CME.

Agradeço aos profissionais que atenderem ao chamado do NasceCME e compartilharam 

conosco suas experiências e relatos referente aos 10 anos de publicação deste regula-

mento técnico que norteia as práticas de CME.

Abraços,

ANA MIRANDA 
Diretora Executiva NasceCME Group®
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É sabido, desde a sua publicação, que a RDC 15 seria um marco nas práticas de proces-

samento de produtos para a saúde. Também é notório que não abordaria a extensão com-

plexa que envolve essas práticas. Certamente já representou um grande avanço!

Justiça seja feita, essa Resolução legitimou nossa prática, chancelou argumentos frente a 

alguns gestores e nos deu suporte para navegar em busca de melhores horizontes na CME.

A interpretação de cada artigo, a leitura minuciosa para captar nas entrelinhas o que 

extrair dali para agregar valor, representa, sob a ótica de um profissional comprometido, 

uma âncora.

Considero a RDC 15 de 2012 um legado positivo que vem contribuindo no fortalecimento 

das boas práticas em CME por ser o amparo legal disponível.

Revisões, atualizações e ampliações serão necessárias contando essencialmente com a 

expertise daqueles que executam diariamente cada etapa do processamento. Um olhar 

cuidadoso e isento será sempre a melhor contribuição para a melhoria continuada na 

assistência à saúde.

Teresinha Neide de Oliveira

Enfermeira Assistencial na CME do 

Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da 

Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará (SESA), desde 2007, e Consul-

tora Técnica Independente em CME. 

Enfermeira, especialista em Enferma-

gem Assistencial pela Universidade 

Federal do Ceará. Aperfeiçoamento 

em CME pelo SEAP do Hospital Geral 

de Fortaleza (HGF). 
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JURO SOLENEMENTE
DIANTE DE DEUS E DESTA RESOLUÇÃO

Paramentar-me sempre que iniciar minhas atividades no expurgo, cuidando dos meus 

EPI's com zelo e responsabilidade.

Atentar-me durante o processamento dos artigos, classificando cada um de acordo com a 

sua complexidade e utilizando dos acessórios de limpeza com eficiência e empenho.

Recebe-los no preparo com minhas mãos enluvadas, a inspeção será minha fiel compa-

nheira e absolutamente nada passará despercebido, ainda que eu precise intensificar os 

meus olhos oito vezes mais.

Executar o acondicionamento de cada produto com domínio e ciência, me policiando 

enquanto a correta identificação e integração química das caixas, pacotes e pinças, facili-

tando assim o seu rastreio e utilização.

Testar por meio do BOWIE-DICK o desempenho das autoclaves, assegurando assim o pro-

cesso de esterilização.

Eu juro que jamais alterarei os parâmetros estabelecidos na qualificação dos ciclos, em 

contrapartida monitorar e sinalizar qualquer mudança que venha ocorrer.

Avaliar em toda carga o espaçamento necessário, para que o agente esterilizante em 

todos os lugares chegue, e ao interagir com o teste desafio me proporcione no final da 

incubação um resultado negativo para crescimento. 

Por fim, com cuidado armazenarei o produto no seu devido lugar e ao ser solicitado, lem-

brarei-me de avaliar sua integridade e validade, a fim de muitas vidas salvar. 

Leandro Lourinho Moraes

Técnico em Enfermagem
Hospital Guadalupe
Batista Campos, Belém PA 
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O detergente enzimático se encaixa na definição de produto saneante.
Os saneantes são substâncias utilizadas para higienização/tratamento de superfícies inani-

madas ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso 

comum e no tratamento de água para consumo humano e piscinas.

Com relação ao uso, tem-se saneantes de venda livre que são destinados a comercialização 

do público em geral, e há os saneantes de uso profissional que não podem ser comercializa-

dos ao público em geral e requerem aplicação ou manipulação específica para profissionais 

treinados ou empresa especializada. Cabe destacar que os saneantes aplicam-se a superfíci-

es inanimadas. Dentre os saneantes encontram-se os detergentes, desinfetantes, esterili-

zantes entre outros.

21/03/2022 – Equipe Manhã
Enfermeira: Ornilda Bandeira e Carmen Pereira
Técnicos Enfermagem: Denize Miranda, Leonila Marques, Márcia Buriti, 
Marleni Gonçalves, Priscila Mescouto, Conceição Gomes e Rita Santos

18/03/2022 – Equipe Noite 01
Enfermeira: Isabel Carvalho
Técnicos Enfermagem: Helen Gonçalves, Elayne Gomes, 
Jeanne Paixão e Alice Silva
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Os saneantes são substâncias utilizadas para higienização/tratamento de superfícies inani-

madas ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso 

comum e no tratamento de água para consumo humano e piscinas.

O detergente enzimático se encaixa na definição de produto saneante.

Com relação ao uso, tem-se saneantes de venda livre que são destinados a comercialização 

do público em geral, e há os saneantes de uso profissional que não podem ser comercializa-

dos ao público em geral e requerem aplicação ou manipulação específica para profissionais 

treinados ou empresa especializada. Cabe destacar que os saneantes aplicam-se a superfíci-

es inanimadas. Dentre os saneantes encontram-se os detergentes, desinfetantes, esterili-

zantes entre outros.

19/03/2022 – Equipe Noite 02

Técnicos Enfermagem: Auxiliadora Souza, Gloria Lima e Alice Silva
Enfermeira: Vera Reis

20/03/2022 – Equipe Noite 03
Enfermeira: Socorro Lima
Técnicos Enfermagem: Marleni Pinheiro, Rosangela Lima e Marly Pinto
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Técnicos Enfermagem: Denize Miranda, Auxiliadora Souza, 
Marcia Buriti, Maria das Dores Ribeiro e Elayne Gomes

Enfermeira: Rosa Santos
19/03/2022 – Equipe Manhã/Tarde

Técnicos Enfermagem: Jacilene Oliveira, Ana Claudia Rocha, Tassia Borges, Helen Gonçalves, 
Marly Pini, Josué, Glória Lima, Gianini Silva Marcia Buriti e Maria das Dores Ribeiro

Enfermeira: Rosa Santos
21/03/2022 – Equipe Tarde
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Ana
Miranda 

Especialista em Cardiologia pelo 
Instituto Dante Pazanese; Pós-
Graduada em Enfermagem Médico 
Cirúrgica pela Unifesp; Autora do 
Guia “Limpeza sobre Materiais 
Cirúrgicos Complexos” e do livro 
“Teoria e Prática na Prevenção da 
Infecção do Sítio Cirúrgico”; 
Presidente Executiva do Portal 
NasceCME e da Revista NasceCME. 
Presidente da Academia NasceCME.
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O Núcleo - NasceCME - atua como ferramenta à promoção de 
conhecimento e educação para profissionais da Saúde no 
segmento de processamento de produtos e áreas correlatas.

Convidamos você a conhecer as iniciativas do NasceCME 
Group através dos nossos diversos canais e mídias.

Com o objetivo de disseminar conteúdos de qualidade e as 
melhores práticas nas CMEs (Centrais de Material e 
Esterilização) do país, desde 2009, ganha credibilidade e 
abrangência na comunidade de Saúde através do trabalho 
centrado nos preceitos éticos e respeitabilidade.

10 anos

da Resolução de

Diretoria Colegiada – 

RDC n°15
de 15 de março de  2012
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