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Resumo: O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade destinada 

ao processamento de produtos, que consiste no conjunto de ações relacionadas 

a pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e 

funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e 

distribuição para os demais setores.  A execução correta desses procedimentos 

é imprescindível para o funcionamento do hospital, fazendo-se necessário o 

conhecimento aprofundado dos profissionais de enfermagem, que compõem a 

equipe. Objetiva-se descrever experiências de acadêmicas de enfermagem 

sobre o estágio no CME. Trata-se de um relato de experiência acerca do estágio 

da disciplina Enfermagem no processo do cuidar do adulto em situações clínicas 

e cirúrgicas, realizado em setembro de 2019, num hospital público do interior do 

Ceará. Participaram do estágio seis discentes do curso de graduação em 

enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), sob orientação e 

acompanhamento de uma mestranda em Enfermagem e uma docente. Por ser 

um setor crítico, a equipe foi subdividida em dois trios, alternando os dias de 

estágio. A experiência se traduz em momentos, nos quais as estudantes tiveram 

a oportunidade de conhecer sobre o serviço e processos de trabalho na prática, 

sendo abordado durante o estágio curricular os principais aspectos do setor e a 

atuação do enfermeiro e equipe. As discentes conheceram a estrutura física e a 

característica de que o setor requer condução contínua e progressiva dos 

 
 
 
1Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: ana_universitaria@yahoo.com.br 
2 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: aleciaaraujo99@gmail.com 
3 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: camila.silvaa7x@gmail.com 
4 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: ca896710@gmail.com 
5 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: tacyla_@hotmail.com 
6 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: vitoriao2000@gmail.com 
7 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: gabrieladesl@hotmail.com 
8 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: sarah.pinto@urca.br 
9 Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: emiliana.gomes@urca.br 
 
 



IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 
 

processos de trabalho, seu fluxo unidirecional de materiais, equipamentos e 

pessoas, sem cruzamento de rotas, materiais sujos e limpos. A prática permitiu 

atuação na recepção, limpeza, preparo, processamento, guarda e distribuição 

dos produtos, consolidando a compreensão e importância de cada etapa do 

processo de trabalho no setor, uma vez que este é ligado ao controle de 

microrganismos e infecção hospitalar. Dessa forma, a experiência vivenciada da 

atuação da enfermagem no CME foi centrada na gestão de medidas, riscos e 

promoção do cuidado com preparo de materiais utilizados em assistência, 

garantindo qualidade e segurança. A vivência possibilitou a aquisição e 

consolidação de conhecimentos por meio do acompanhamento e execução das 

etapas do processamento de produtos para saúde, contribuindo para a 

construção do saber sobre o setor, o entendimento da sua relevância para o 

funcionamento adequado dos serviços de saúde e a importância da atuação do 

enfermeiro e sua equipe nessa unidade. 
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