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RETIRADA DE MATERIAIS SUSPEITOS E POSITIVOS COM COVID-19 NO 

CENTRO CIRÚRGICO 

 

1 – Objetivo 

1.1 Proteção do colaborador ao manipular os instrumentais no momento da retirada 

destes da sala operatória 

2 – Aplicação 

2.1 Equipes 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 Central de Material e Esterilização 

5.2 COVID – 19: É uma doença causada pelo corona vírus SARS – COV-2, que apresenta um 

quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratórios graves.  

5.3 Paramentarão: É a troca de vestes normais por vestimentas adequadas ao ambiente de 

trabalho como: avental, gorro, máscara, óculos, luvas, face shild, máscara N-95, sapato 

impermeável padronizado pela Instituição (E.P.Is). 

5.4 E.P.I: Equipamento de Proteção Individual 

6 – Descrição 

6.1 CME deverá sair paramentado da área de limpeza (Avental impermeável limpo e seco, 

óculos de proteção, mascara N-95, viseira Face Shild e 02 luvas de procedimento). 

6.2 Desmontagem de sala: Utilizar duplo enluvamento. A primeira luva deve ser removida 

após o manuseio do material contaminado e a segunda luva para realizar o transporte do 

carro com os materiais, até a área de limpeza do Centro de Material e Esterilização. 



 

6.3 Descartar na sala operatória os circuitos de anestesia e máscara facial utilizados no 

procedimento cirúrgico. 

6.4 Realizar o transporte dos materiais contaminadas sempre em carro fechado. 

6.5 Realizar a limpeza concorrente do carro de transporte com wypall e lab septic a cada 

transporte, antes de sair da sala operatória. 

7 -  Área de Limpeza 

7.1 Na área de recepção e limpeza, os profissionais do Centro de Material e Esterilização 

devem utilizar máscara N-95, avental impermeável de manga longa descartável, luva 

emborrachada de cano longo, sapato fechado e impermeável, touca e óculos de proteção. 

7.2 Não utilizar o equipamento AUTOSTEAM e a pistola de ar e água se for canulados, lavar 

os materiais na ultrassônica. 

 

7.3 A limpeza deverá ser realizada com rigor com a finalidade de garantir a máxima 

redução de carga microbiana e proporcionar um processamento seguro. 

7.4 Ao término do processo na área de limpeza, o colaborador deverá retirar os EPIs de 

acordo com o protocolo da Instituição AC Camargo Câncer Center. 

7.5 As folhas de controle de instrumental cirúrgico, ao chegar na área de limpeza deverá 

ser armazenada em saco plástico individual e lacrado com fita e com identificação de 

Covid. 

 

 

 


