
PROTOCOLO

 DE USO DE EPIs NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
(CME) NO CONTEXTO DE SURTO DE COVID-19 E DE ENVIO E

RECEBIMENTO DE MATERIAL

→ Na área  de  recebimento  de materiais  sujos  (área  A),  os  profissionais  deverão  usar:
Roupa  privativa,  gorro,  protetor  facial,  máscara  N95,  capa  descartável,  avental
impermeável por cima do avental  descartável, luva de procedimento e luva de borracha
cano longo, durante o tempo de permanência nesta área;
→ Descartar os aventais, gorro a cada horário de lavagem;
→ O recebimento e lavagem de todo material de assistência ventilatória (circuitos, pronga,
ambu, máscara de venture, sensores de circuitos, nebulizadores, CPAP, EPAP) não possui
horários estipulado para entrega na CME, receberemos fora dos horários de rotina; Nestes
horários os funcionários terão que utilizar novos EPIs, com exceção da máscara N95, terá
validade  de  07  dias,  devendo  ser  trocada  antes  deste  período  em  caso  de  perda  da
integridade da mesma.
→ NÃO utilizar maquiagem ou protetor solar com cor pelo risco de danificar a máscara
N95. Ao final do turno retirar a N95 pelos elásticos e colocar em envelopes de papel. NÃO
colocar a máscara cirúrgica por cima da máscara N95.

Sequência para colocar  os  EPIs ao entrar
na área A: 
1. Higienizar as mãos;
2. Gorro
3. Máscara N95
4. Avental descartável
5. Avental impermeável
6. Protetor facial
7. Luva de procedimento
8. Luva de cano longo
9. Bota de borracha
Manter  uso  destes  EPIs  durante  o  tempo  de
permanência na área. 

Sequência para retirar os EPIs na área A:
1. Retirar  a  luva  de  cano  longo,  lavá-  la  com

água e sabão e colocar na termodesinfectora
para o próximo horário;

2. Passar álcool gel na luva de procedimento;
3. Retirar Protetor facial, lavar com água e sabão

e  encaminhá-lo  para  a  área  de  desinfecção
química pela janela de acesso;

4. Retirar  o avental  impermeável  e desprezá-lo
no balde para resíduo infectante;

5. Retirar  a  bota,  e  emergir  em  solução  de
hipoclorito a 0,02% por 1 hora;

6. Higienizar a luva de procedimento com álcool
gel;

7. Retirar a capa descartável
8. Retirar a luva de procedimento (com técnica

adequada)
9. Sair da Área A – Vestiário de Barreira
10. Retirar a N95 pelas alças, sem tocar na parte

interna e guardar em envelope/saco de papel;
11. Retirar o gorro;
12. Higienizar as mãos (com técnica adequada)
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OBS.: Os materiais serão entregues na CME na área suja nos horários de:
 10:00 as 11:00 h
 14:00 as 16:00 h
 22:00 as 23:00 h
 04:00 as 05:00 h

Entrega dos mesmos será por sistema de troca. Todos estes materiais devem ser lançados no SMPEP
no expurgo (sujo) e na solicitação (limpo).

Estes  materiais  serão  processados:  Pré-lavagem  com  detergente  enzimático,  Termo  desinfeção
(equipamento – Termodesinfectora), embalados em campo cirúrgico ou papel grau cirúrgico.
Esterilização a vapor em temperatura a 134 ºC por 7 minutos.

FLUXO DE ENTREGA DE PROTETOR FACIAL

 Transportar em hamper contendo saco plástico, o protetor Facial e entregar na área suja da
CME imediatamente após o uso.

 A solicitação para o estoque limpo contido no setor, deverá ser via SMPEP.
 Entrega do mesmo será por sistema de troca. Este material deve ser lançado no SMPEP no

expurgo (sujo) e na solicitação (limpo).
 Este material será processado: pré-lavagem com detergente neutro e Hipoclorito a 0,02%

sem enxágue por 1 hora, embalados em saco de primeiro uso.

Orientações Gerais:
1. Levar somente o essencial para o hospital.
2. Não usar adornos ao entrar no hospital.
3. Manter cabelos longos presos.
4. Retirar barbas.
5. Higienizar mãos e antebraços antes da realização de refeições.
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