Realização:

Bicentenário de

Louis Pasteur

e o legado para a

Ciência da Esterilização

1822-2022
EVENTO ONLINE
26,27,28 de abril, 2022

nascecme.com.br

Bicentenário de

Realização:

Louis Pasteur

e o legado para a

EVENTO ONLINE

Ciência da Esterilização

26,27,28 de abril, 2022

Em 2022, comemora-se o Bicentenário de Louis Pasteur que recebeu o nobre título
de Pai da Microbiologia devido às relevantes pesquisas e descobertas nesse âmbito.
O pioneirismo de Pasteur e seu legado estão presentes em nossos dias e de forma
marcante também, na Ciência da Esterilização. Estes são os grandes inspiradores
para nosso evento científico, pois os fundamentos da Microbiologia, pressupostos
por Pasteur, estão unidos de forma inseparável, aos processos realizados nas
Centrais de Material e Esterilização.
Bem como a atemporalidade de Pasteur, a Ciência da Esterilização, através das
práticas de processamento de produtos para a saúde, permanece suscitando
questionamentos atuais e relevantes.

ANA MIRANDA
Presidente
NasceCME Group e
Academia NasceCME

Os objetivos desse evento, se justificam, pela importância em compartilharmos
métodos científicos, evidências de práticas, expertises e muita dedicação aplicada
na operacionalização do processamento de produtos para a saúde em CMEs,
propondo soluções à luz da ciência,com o apoio dos notáveis palestrantes.
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

PATRÍCIA BORGES
BARJUD COELHO
Graduação em Enfermagem;
Especialização em Gestão em
Enfermagem e em Controle de
Infecção; MBA Executivo em
Gestão Hospitalar - Ênfase em
Qualidade e Segurança do
Paciente; Desenvolve Atividades
em Controle de Infecção em área
Hospitalar; Atualmente atua
como Gerente do Controle de
Infecção do Hospital São Camilo
Fortaleza; Consultora e
Palestrante em temas que
envolvem Controle de Infecção e
suas interfaces.
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A palestra intitulada “O Pai da Microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização: Implicações no Processamento de
Produtos para a Saúde”, tem seu início
contextualizando historicamente no
sentido de entendermos o que tínhamos
antes das pesquisas, pressupostos e Teoria
desenvolvida por Pasteur, fazendo um
breve apanhado desde os primórdios até a
Revolução Científica, onde progressivamente foi havendo a substituição dos “por
quês” pela pergunta “como”.
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

As respostas existentes, não mais atendiam, estavam sempre baseadas em fenômenos, senso comum, crenças, mitos, que levavam sempre à origem divina. À medida que
essas respostas são percebidas insuficientes, outras respostas mais completas e
complexas faziam-se necessárias para o cenário que se descortinava onde a aceitação e
condição contemplativa, vai paulatinamente sendo substituída por uma ciência de
desenvolvimento mais progressista e dessa forma os avanços vão acontecendo, visto
que, esse novo contexto passa a ser permitido e, na verdade, até estimulado. Através da
observação minuciosa agora a partir das lentes de aumento dos microscópios, inicia-se
a jornada da descoberta dos seres minúsculos, visto que demorou bastante tempo para
associar esses seres às causas de algumas doenças.
Foi pontuado sobre alguns grandes feitos de Pasteur. Inicialmente apresentado as
diferenças entre a Abiogênese e a Biogênese. Pasteur foi o cientista que refutou a Teoria
da Abiogênese, ou seja, a Teoria da Geração Espontânea, confirmando a Teoria dos
Germes. Através de uma pesquisa, utilizando caldo nutritivo em 2 frascos. Um frasco foi
exposto ao ar e aso agentes do ar, enquanto o outro frasco, foi completamente selado.
No frasco selado não houve o crescimento de microorganismos e no frasco exposto ao
ar, houve crescimento. Esses achados, levaram Pasteur a concluir que os microorganismos irão se desenvolver quando tiverem um ambiente e condições adequadas. Com
esses achados, fica completamente refutada a Teoria da Geração Espontânea. Inicia-se
uma sucessão de descobertas, pois a partir de agora, pode-se entender como se á o
metabolismo dos microorganismos, replicação, sítios possíveis de acometimento no
corpo humano, possibilidades terapêuticas, entre outros.
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

Outro relevante feito de Pasteur, refere-se à introdução de vírus
em vacinas, ajudando às ciências da saúde à desenvolver vacinas
eficazes. A sua pesquisa possibilitou a criar vacinas eficazes
contra o vírus do Antraz e da Raiva. Inicialmente, Pasteur
pesquisou em galinhas, inoculando-as com uma cepa do vírus
vivo e depois as expunha ao vírus real. Pasteur percebeu que as
galinhas não adquiriam o vírus real após expostas, dessa forma,
foi desenvolvida a primeira versão segura de vacina de vírus vivo.
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde
Na sequência trazemos a Pasteurização, processo que recebeu
essa denominação em sua homenagem. Esse processo consiste
em remover os microorganismos através de um processo de
aquecimento, chegando até a fervura e consequente resfriamento, promovendo a destruição das bactérias. Pasteur estava
tentando descobrir o motivo do gosto amargo que surgiam nas
bebidas. Na verdade, esse gosto amargo, se dava pela presença

de microorganismos que se acumulavam ao longo do tempo e
que tornava essa bebida insegura, podendo causar doenças ou
até mesmo desfechos fatais.
Correlacionando as pesquisas de Pasteur, o seu legado com o que
temos hoje, poderíamos analisar como utilizamos esses conhecimentos em nossa prática nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde.

Realização:

1822-2022

Bicentenário de

Louis Pasteur

e o legado para a

Ciência da Esterilização

26 de abril, 2022
PATRÍCIA BORGES
BARJUD COELHO

O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

Considerando o paciente como o nosso principal cliente, foco da nossa assistência, o conhecimento da existência dos microorganismos fornecem um leque de atividades a serem desdobradas em nossas atividades atualmente, no quesito qualidade e segurança.
Considerando o Protocolo de Controle de Disseminação de Patógenos como uma recomendação macro, a partir dele, poderíamos trazer:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Princípios básicos de microbiologia e vigilância microbiológica na prática, que nos faz compreender a capacidade de sobrevivência e a possibilidade de contaminação cruzada,
Construção do Perfil Microbiológico para apoiar a Instituição e as equipes nas tomadas de
decisões, Protocolos Assistenciais e definição de antimicrobianos a serem utilizados conforme o sítio e o perfil de resistência do microorganismo,
Recomendações de Precaução: por sabermos dos comportamentos e perfis dos microorganismos, sua capacidade de resistência e replicação, é possível definir as barreiras possíveis
para prevenção da transmissão desses patógenos,
Protocolo Stewardship e Uso Racional de Antimicrobiano: consiste em programas de gestão
de uso de antimicrobianos na luta contra a resistência antimicrobiana onde são elaborados
diretrizes que devem fazer parte do plano da instituição de saúde para a utilização de forma
racional contribuindo com a qualidade e segurança do paciente,
Protocolos Assistenciais/Bundles: pacotes de cuidados elaborados como diretrizes do
cuidado com vistas a melhorar os resultados da assistência ao paciente. São recomendações
referentes ao cuidado, que quando utilizadas e executadas em conjunto, visam à melhoria dos
resultados, implicando diretamente na segurança e na qualidade dos resultados assistenciais.
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

Essas recomendações, ações, diretrizes e protocolos que contemplam o controle de disseminação de patógenos, podem ser
consideradas estratégias relevantes para o desfecho assistencial
do paciente e só foram possíveis de serem desenvolvidas, porque
antes, um pesquisador como Pasteur, buscou respostas para que
as possibilidades de conhecimento das causas e possibilidades
fossem surgindo ao longo do tempo de forma cada vez mais
aperfeiçoada através do apoio da evolução tecnológica, porém
alicerçada nos conhecimentos científicos anteriores.

Sobre a Ciência da Esterilização muito há para se considerar em termos de
evolução. Se olharmos para a possibilidade de destruição microbiana
através da ação do calor, podemos considerar a Pasteurização como o
marco inicial. Compreender que o Processo de Esterilidade, vai além muros
da infraestrutura da CME, é toda a manutenção garantida do processamento que foi realizado ali naquele produto da saúde, considerando toda a
manipulação, forma de transportar, guardar, manipular, utilizar, abertura
do invólucro, etc. Como Responsáveis Técnicos de CMEs, entendemos que
nossa responsabilidade não termina na janela de entrega do Arsenal?
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde

Considerar os Riscos Relacionados ao Potencial de Contaminação. A
Classificação de Spaulding e somente ela é suficiente para a classificação nos dias atuais, considerando a complexidade dos produtos para a
saúde que a indústria dispõe para uso? E o Processamento de itens que
não são considerados produtos para a saúde? Se o conceito de potencial
de contaminação existe, como iremos nos comportar frente à essa
ação? Não há riscos em processar itens que são utilizados para coleta de
excrementos com artigos que serão utilizados em procedimentos de
total técnica asséptica em cavidades estéreis do corpo humano? Então
porque é necessário e justificado realizar as recomendações referentes à “limpeza do mais limpo para o mais sujo”, o intuito não seria
reduzir a carga microbiológica?
E a segurança dos resultados? Como assegurar e evidenciar?
E a contemporaneidade?
Tecnologia em Ascendência: mas os princípios dos esterilizadores
são os mesmos,
Ÿ Franca transformação dos modelos: de gestão, mentais, conceituais, dos processos, digital, Culturais, educacionais, etc.
Ÿ Terceirização de Serviços de Saúde de Alta Complexidade: quem
diria que vivenciaríamos as terceirizações dos serviços de alta
complexidade, como por exemplo, dos Serviços de Esterilização.
Ÿ
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O pai da microbiologia Louis Pasteur e a Ciência da Esterilização:
implicações no processamento de produtos para saúde
São iniciativas como:
O Instituto Pasteur, que foi fundado por Pasteur e teve sua
presença desenvolvendo atividades até o ano de sua morte, que
consiste em uma Fundação privada sem fins lucrativos e que
contribui com a sociedade na prevenção e tratamento de doenças
infecciosas, utilizando-se de pesquisas, iniciativas em saúde
pública, etc.

E como o NasceCME que prima pela qualidade e ciência dos
conteúdos ofertados, contribuindo dessa forma para a disseminação de ciências da saúde e esterilização e outros temas de relevância social que engradece a todos através do conhecimento.
Essas Instituições, são primordiais para o desenvolvimento da
civilização e contribuem com a sociedade no que diz respeito à
contribuição com a formação das novas gerações, através das
novas gerações e para um futuro melhor.
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Da pasteurização às ciências envolvidas na
desinfecção de produtos para saúde

LUCIANA MARTINS
Enfermeira graduada pela
Pontifícia Universidade Católica
de Campinas;
Especialista em Epidemiologia e
Controle de Infecção Hospitalar;
Formação para Avaliadores do
Sistema Brasileiro de Acreditação
pelo Instituto Qualisa
de gestão incluindo gerência de
processos.

nascecme.com.br

Luciana Martins abordou o tema
proposto com o objetivo de
identificar os princípios científicos da pasteurização e desinfecção no cotidiano de trabalho das
CMEs.
Forão abordados os questionamentos quanto a Classificação de
Spaulding: essa classificação é
suficiente frente a resistência dos
microrganismos? Desinfetantes
atuais: características, uso seguro
e monitoramento. Olhar crítico
para os processos - Pasteur e seus
questionamentos.
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27 de abril, 2022
A CME de hoje e a Ciência da Esterilização:
Aspectos práticos

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 Consultora Técnica
Independente em CME. Enfermeira, especialista em
Enfermagem Assistencial pela
Universidade Federal do Ceará.
Aperfeiçoamento em CME pelo
SEAP do Hospital Geral de
Fortaleza (HGF).
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A Enfermeira Teresinha Neide nos apresentou o
conceito de ciência, correlacionando com a filosofia, ética, responsabilidade, habilidades, competências, atitudes e consciência estéril.

Foi-nos apresentado a legislação que subsidia a
ciência da esterilização.
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A CME de hoje e a Ciência da Esterilização:
Aspectos práticos

Ela nos relembrou duas colegas Enfermeiras que já não estão
mais presentes entre nós e que tiveram atuação marcante e
fizeram história nessa ciência em nosso país. São elas, Maria
Lúcia Pimentel de Assis Moura e Silma Pinheiro.
Lembrou-nos da finalidade, ou seja, de qual é resultado esperado
do negócio das Centrais de Material e Esterilização, que está
diretamente relacionado à Segurança do Paciente e na prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.

Fez uma retrospectiva sobre o
desenvolvimento das Centrais de
Material e Esterilização, dos anos 40
até os dias atuais.
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A CME de hoje e a Ciência da Esterilização:
Aspectos práticos

Foi reforçado pela Palestrante sobre a importância da NR32 e
como deve ser aplicada no Setor de CME.
Sobre interrelações no ambiente de trabalho, recomenda que
sejamos positivos e superemos os desafios olhando também
para o que tem de belo em nosso caminho: que possamos
transpor as pedras e olhar a beleza das flores.
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A CME de hoje e a Ciência da Esterilização:
Aspectos práticos
A Tetê, como é carinhosamente chamada, é uma admiradora do conceito de consciência estéril e incorporou-o ao
ser à ele apresentada pela Enfermeira Ana Miranda,
através do Portal NasceCME e nos convida também à
adotá-lo em nossas práticas profissionais.

E, como costuma ter a característica de tocar nossos corações,
nos emociona com uma melodia e fotografias para nos encantar,
através do clipe da música Girassol, de Keith Smith.
Olhando o conceito de girassol, identificamos que faz uma
metáfora à vida; é uma flor que produz reflexos multicoloridos
quando girada sob o sol, o astro rei que nos aquece e nos ilumina;
desse modo, a palestrante foi muito assertiva ao correlacionar
esses reflexos multicoloridos com a condição de cuidado transversal como fruto da obra executada nas CMEs e que orbita por
todos os Setores e todas as Linhas de Cuidado nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde.
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A CME de hoje e a Ciência da Esterilização:
Aspectos práticos
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Implementando na CME Conceitos e Práticas Gerenciais
aos Pressupostos Postulados por Louis Pasteur
A Palestrante inicia sua fala, revisando sobre os alicerces em CME, referentes aos pressupostos de Pasteur: microbiologia e controle de infecção.

ELAINE GURGEL
Enfermeira graduada pela
Universidade de Fortaleza;
Especialista pela Sociedade
Brasileira de Enfermeiros de
Centro Cirúrgico (SOBECC);
Supervisora de Enfermagem do
Centro de Material Esterilizado do
Hospital São Carlos Rede Dor
(Fortaleza CE);
Palestrante convidada do
Congresso Nacional de Limpeza e
Esterilização - CONALE e dos
cursos do Portal NasceCME;
Palestrante de cursos na área de
Esterilização em simpósios,
cursos e congressos locais.
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Implementando na CME Conceitos e Práticas Gerenciais
aos Pressupostos Postulados por Louis Pasteur
O importante é sabermos que as atividades em CME estão
voltadas para o principal cliente, que é o paciente. É para ele que
todas as atividades são realizadas com segurança.
Foi pontuado sobre o potencial de contaminação dos artigos à
serem processados e reforçado que esse critério deve ser
considerado, bem como o risco de contaminação cruzada.

Elaine nos convidou a enriquecer nossos conhecimentos nos
apropriando das atribuições que nossos cargos agregam.
Sua fala contemplou os principais riscos dentro de uma CME e da
execução de cada uma das etapas de forma correta e segura,
garantindo que em todas elas, adotemos boas práticas conforme
a legislação recomenda.
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Implementando na CME Conceitos e Práticas Gerenciais
aos Pressupostos Postulados por Louis Pasteur
Trouxe um pouco da configuração e
caracterização do hospital que trabalha.
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Implementando na CME Conceitos e Práticas Gerenciais
aos Pressupostos Postulados por Louis Pasteur
Ressaltou sobre a importância do processamento dos
artigos de alta complexidade, como por exemplo, o
instrumental utilizado pela Especialidade de Ortopedia.

Trouxe-nos também seus desafios como Gestora de uma CME,
colocando luz sobre a possibilidade de processar itens que não são
considerados produtos para a saúde.

A palestrante reforça que é imprescindível o apoio da
Alta Gestão e das Áreas de Apoio para conseguir atingir
os objetivos e metas e assim, alcançar o resultado
esperado.

Compromisso e envolvimento diário são necessários para que o
Gestor consiga envolver a equipe para que seja possível executar
bem o seu papel, considerando a missão, visão e valores da sua
Instituição.

Nos lembrou sobre a RDC Nº 15.

Encerra, nos lembrando que as metas principais são a qualidade e a
segurança do paciente.
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Da Ciência à Realidade
Lourdes inicia sua fala nos estimulando a partir de uma experiência
exitosa que vivenciou sob sua Gestão, recentemente.

MARIA DE LOURDES
PRADO DA SILVA
Enfermeira; Diretora de
Enfermagem do Bloco Cirúrgico
do HCFMRP-USP;
Especialista em Administração de
Enfermagem em Saúde pela
UNIFESP;
Coordenadora de enfermagem do
Programa de Cirurgia Robótica do
HCFMRP-USP com certificação
pela Intuitive;
Coordenadora do Subcomitê de
Cirurgia Segura e Vice coordenadora do Comitê de Processamento
de Produtos de Saúde do
HCFMRP-USP.

nascecme.com.br

Apresentou características sobre a Instituição que trabalha e falou
sobre o desafio de trabalhar as etapas do processamento em um
Hospital Escola, onde muitas vezes, alguns profissionais não tem ainda
o conhecimento necessário sobre a operação de uma CME.
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Da Ciência à Realidade

Outro grande desafio que percebemos na fala da Enfª
Lourdes, está diretamente relacionado ao porte do
Hospital onde trabalha, que devido à alta demanda de
atendimento, de paciente/dia e de cirurgia/mês, implica
diretamente no funcionamento da CME.

Lourdes relata que tem em sua realidade operacional de CME, o
processamento de comadres, papagaios e cálices para mensuração de diurese. Reforça que é uma prática em exercício há muito
tempo na Instituição em que trabalha.
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Essa rotina incomodava tecnicamente à Lourdes,
que por várias vezes tentou encontrar solução,
buscando na legislação, na Alta Gestão e Engenharia Clínica, alternativas que pudessem contingenciar essa prática e erradicar essa rotina da CME.
Ela pontua que a infraestrutura e os fluxos de
trabalho, garantem a segurança nos processos,
mas, ressalta que devido ao tempo de construção,
as barreiras físicas não foram contempladas.
A alternativa seria conseguir reestruturar a partir

de alguma adequação de infraestrutura que
pudesse surgir. Assim sendo, oportunizando uma
reforma tão esperada, muniu-se da legislação,
buscou apoio em profissionais que fossem referência técnica e realizou consultoria com a Enfermeira
Ana Miranda, que também recomendou que
Lourdes complementasse, realizando um benchmarking com as Enfermeiras Ornilda - Belém PA
e Elaine Gurgel - Fortaleza CE.
Lourdes nos estimula a não desistirmos com
algumas metas e objetivos, por mais difícil que

possam parecer. Reforça que o embasamento científico em
CME é importante, para que paulatinamente se conquiste a
melhoria. O prédio da sua CME está em andamento, após 10
anos de espera aliada à muita pesquisa e estudo.
A resiliência foi percebida como um grande exemplo na
atitude de Lourdes. E, ela nos deixa a seguinte mensagem
final: “Não devemos deixar morrer nossos sonhos, metas e
objetivos. Não devemos nunca perder o foco”.
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28 de abril, 2022
Apresentou dados científicos sobre o processo térmico da Pasteurização. Classificou a Pasteurização em lenta e rápida. O 1° método
desenvolvido desse processo, utilizava temperatura a 40° C.
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Gerson nos trouxe o documento “A Origem” e
nos explicou sobre o Movimento Browniano.

Pasteur desenvolveu atividades de ciência e pesquisa com um colega
cientista, chamado Charles Chamberland e juntos, também desenvolveram um método à frio utilizando um filtro. A filtração esterilizante,
caracteriza-se como o início dessa caminhada à esterilização.
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Sobre as pesquisas científicas de Pasteur, Gerson pontua que seu 1°
trabalho é concluído com 02 páginas, sendo o seguinte, mais denso e
mais robusto, contendo mais de 20 páginas. Porém, apesar de sucinto,
o primeiro trabalho alcançou seu objetivo.
Gerson trouxe-nos a imagem do 1° dispositivo esterilizador, que
utilizava: água, calor e pressão. Produzia o vapor e utilizava basicamente o mesmo método das autoclaves gravitacionais.
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Lembrou-nos da Lei dos Gases ideais para acompanhamento da
temperatura correspondente.
À época, a própria ciência já requereu de Pasteur a confirmação da
Teoria dos Germes através de um modelo matemático. A fórmula foi
desenvolvida e, apesar de visualmente complexa, Gerson consegue
nos explicar didaticamente que a variação no tempo depende da
quantidade de microorganismos existentes.

O Palestrante nos apresenta um gráfico de semi logaritmo de sobrevivência microbiana, representado através de retas e curvas. Em
engenharia, um gráfico semi-log, é uma maneira de visualizar dados
que estão relacionados exponencialmente.
Gerson nos explicou como interpretar um Certificado de Análise que
avalia parâmetros de desempenho sobre a possibilidade de contaminação e utiliza a informação do bioindicador como padrão de segurança.
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Após resultados de amplas pesquisas, foi possível atribuir um modelo
matemático às observações evidenciadas por Pasteur.
O que mudou nesses 200 anos dos pressupostos de Pasteur, sobre
esterilização?
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Inicialmente, um esterilizador simples, vaso de pressão
controlado mecanicamente.
Com a evolução, equipamentos de grande porte com
processamentos rápidos.
Apesar de diferenças temporais e de tecnologias, em gráfico,
foi percebido que o princípio do processo de esterilização,
permanece o mesmo.

Gerson pontuou sobre a existência dos processos não térmicos.
O Palestrante nos surpreende, trazendo o seguinte questionamento: E o Tricentenário de Pasteur, que evoluções o tempo
nos apresentará?
Gerson, como pesquisador que é, também traz alguns pontos
que arrisca opinar para os próximos 100 anos:
Ÿ Aumento da resistência dos microorganismos,
Ÿ Processos térmicos possivelmente não serão mais eficazes
para atingir a morte microbiana,
Ÿ Fim dos indicadores químicos e biológicos. Haverá substituição por sistemas de emulação eletrônica,
Ÿ Fim das CMEs?? Cyberhumanos já estarão por aqui. Programação dos equipamentos por Nanotecnologia.
Se não falaremos sobre esterilização no Tricentenário, nos
perguntamos: qual será o tema científico a ser discutido?
Apesar de evoluídos: cyber ou humanos, Gerson nos reforça
que seguir o legado através do conhecimento, é imprescindível.
Aprendizado sempre!
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Interpretando as ciências junto à CME
a partir de uma trilha musical
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Professora Virgínia trouxe-nos melodias
para celebrar o Bicentenário de Pasteur,
bem como o aniversário da Ciência da
Esterilização. Celebramos o aniversário
dele e suas contribuições para a humanidade. Ele tem um legado dinâmico, nada
na vida de Pasteur é estático. Ele não se
conformava com respostas que não
passassem por formulações de experimentos complexos. A Síndrome Gabriela,
ou Síndrome do Conformismo, não se
aplicava a esse cientista.
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Interpretando as ciências junto à CME
a partir de uma trilha musical
Foi destacada a trajetória científica de Pasteur. Foram contribuições
do ponto de vista metodológico, mas também, trouxe-nos a praticidade, com grandes contribuições para os problemas cotidianos.
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A Palestrante resgata a memória de Florence Nightingale ao som de
Perhaps Love.
Trouxe-nos a atualidade com tantos desafios através da Pandemia,
da Guerra, dos contextos políticos, da crise mundial e nos afirma que,
mesmo assim, “o cuidado” se faz presente, principalmente pelas
mãos e pelas ações da Enfermagem.
E como se não bastasse, trouxe-nos precursores da ciência do
controle de infecção, princípios básicos, higiene das mãos, Ignaz
Semmelweis... Nossa!!! Uma verdadeira viagem no tempo, regida
por melodias agradáveis e adequadas a cada ritmo.
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Interpretando as ciências junto à CME
a partir de uma trilha musical

Foi pontuada a importância da CME através da imagem transformada do cisne. As CMEs estão em cada mesa cirúrgica, em cada leito de
UTI, em cada leito de Neonatologia, em cada ponto de assistência
dos Estabelecimentos de Saúde. Muitos deveres e muitas responsabilizações são inerentes a CME.
Todas as ciências que são aplicadas à casinha CME, que tem teto e
chão, mas tudo em seu devido lugar, alturas e distanciamentos. São
muitas ciências aplicadas: física, química, economia, ecologia,
microbiologia, arquitetura, Tecnologia da Informação, etc e etc. Toda
essa ciência precisa efetivamente bem utilizada, administração,
bioética, educação e tantas outras ciências aplicadas e não citada. E,
para finalizar, a CME precisa da ciência Enfermagem.
O que estaria no final do arco-íris da CME? O que nos aguarda sob
vários aspectos?
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