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ENTREGA DE MATERIAIS NA ÁREA DE LIMPEZA DA CME DE CASOS 

SUSPEITOS E POSITIVOS COM COVID-19 DAS UIS, UTIS E 

AMBULATÓRIOS. 

 

1 – Objetivo 

1.1 Traçar um fluxo seguro para os colaboradores no processo de recebimento e limpeza dos 

materiais suspeitos e confirmados com COVID-19, proveniente das UIs, UTIs e Ambulatórios.  

2 – Aplicação 

2.1 Equipe de Enfermagem da CME 

3 – Abrangência 

3.1 Unidades Antônio Prudente, Tamandaré e Pires da Mota 

4 – Documentos Relacionados 

4.1 Protocolo de COVID-19 da Instituição AC Camargo Câncer Center 

5 – Glossário 

5.1 U.I (Unidade de Internação),  

5.2 U.T.I (Unidade de Terapia Intensiva) 

6 – Descrição 

6.1 Após a utilização dos materiais nos pacientes suspeitos e confirmados para COVID-19, 

acondiciona-los em sacos plásticos e encaminhá-los para a Central de Material e Esterilização, 

dentro de um contêiner fechado com tampa e identificado 

6.2 Realizar a limpeza externa do contêiner com Lab septic antes de transportá-los para a 

C.M.E. 

Observação: Após o uso, encaminhar os materiais imediatamente para a Central de Material e 

Esterilização. 

Após a retirada dos materiais do contêiner, a CME realizará a limpeza interna e externa do 

contêiner com Labseptic em seguida devolverá para o setor de origem. 



 

As UIs , UTIs  e Ambulatórios, deverão trazer os materiais até a CME, sendo que os inalatórios 

devem estar separados dos instrumentais. 

6.3 O colaborador da CME deverá estar utilizando os EPIs adequados para o recebimento e 

limpeza dos materiais contaminados. 

6.4 O colaborador irá separar os inalatórios/instrumentais e será feita uma limpeza prévia. 

Esses materiais não podem ser misturados aos materiais de outros procedimentos 

6.5 Os materiais serão colocados na Termodesinfectadora no ciclo de instrumentais pesados e 

ao término do ciclo os materiais são encaminhados à área de preparo obedecendo os critérios 

dos processos de preparo e esterilização. 

Estas diretrizes podem sofrer alterações de acordo com as recomendações dos órgãos 

governamentais. 


