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SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

DESCRIÇÃO
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No ano de 1989, em um hospital de interior, fui convidada como profissional enfermeiro, natural da
cidade, vindo de um hospital de referência de Belo Horizonte, onde atuava em supervisão de CME e CCIH.
Logo quando cheguei, vi que eram cenários distintos, porém a priorização para adequação da CME
tornou-se impetuosa.
Era preciso o diagnóstico situacional e evidenciar a importância do setor, pois tal medida iria trazer segurança 
técnica para realização dos procedimentos na instituição, a qual contava com poucos médicos, poucos 
auxiliares de enfermagem e, na sua maioria, atendentes. Era preciso, portanto, qualificação dos profissionais 
buscando parcerias com ESMIG e outros, envolvendo lideranças organizacionais para o entendimento sobre
a limitação operacional atual do setor na época. Havia a falta de evidência na baixa qualidade de assistência 
devido à uma CME desestruturada, e era necessária a motivação das lideranças institucionais para a atividade 
de vanguarda, valorizando o setor em questão. Este projeto, então, possui uma história de tempo com uma 
abordagem qualitativa, considerando a eficiência do setor, suficiência e representatividade no que tange a 
segurança do paciente já vislumbrada há 30 anos com o objetivo da melhoria da qualidade de assistência. 

Logo ao chegar no local, a unidade de CME possuía suas atividades realizadas em um único espaço. A 
exigência da legislação, enquanto estrutura, foi determinada pela RDC 307 de 2002 pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Foi estabelecido o prazo de adequação de 2 anos e a primeira medida foi 
separar barreiras físicas para materiais contaminados e estéreis. A necessidade de continuidade de evolução
da CME exigiu investimentos na construção de uma nova edificação, que veio a acontecer em 2012.

JUSTIFICATIVA



Plano de Ação implantado; Realizar diagnóstico situacional da instituição, priorizando o diagnóstico
situacional do setor de CME; Desenhar os fluxos unidirecionais dos instrumentais na CME e em toda a
instituição, promovendo e estimulando a capacitação profissional de toda a equipe; Instituir a educação 
continuada na instituição; Participar da elaboração da planta baixa do hospital, visando a reestruturação
do hospital e CME; Objetivar o convencimento das lideranças organizacionais para adequação do setor; 
Participar na promoção do hospital em ações beneficentes e diversos eventos para captação de recursos; 
Participar das reuniões de avaliação para aquisição de equipamentos; Enfatizar a importância do setor
CME na qualidade e segurança dos procedimentos realizados na instituição. 

O projeto de reestruturação da CME trouxa segurança técnica para os procedimentos médicos e cirúrgicos 
realizados na instituição, provimento de material esterilizado dentro dos padrões técnicos em quantidade, 
qualidade, condições adequadas, atendendo a todas as legislações vigentes quanto a funcionamento da 
estrutura e processos, monitoramento da qualidade da esterilização com todos os testes, através dos 
indicadores: físicos, químicos e biológicos. Trouxe segurança, inovação e tecnologia para o hospital
e região. Além de as estratégias utilizadas para a estruturação do setor, à valorização da CME e à
inserção de novas tecnologias foram implementadas. 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

RESULTADOS

30 ANOSTEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO:

Tornou-se então fundamental rever o planejamento, adquirir equipamentos e adaptar a inovação e tecnologia 
para a assistência. O recorte temporal do projeto é de 1989 a 2021, no qual o marco inicial foi a divisão da
CME em área limpa e área suja em 1991. O marco final acontece em 2020 com a pandemia e com a finalização 
da obra, aquisição de uma termodesinfectora e seladora, além de equipamentos da área de inspeção.
Há profissionais que ainda trabalham no cenário desde o início do projeto, não sendo possível a assertividade 
total da cronologia dos eventos de 1989 a 2021, porém todos eles foram importantes para que a melhoria
se completasse sabendo que são profícuos e progrediram para o sonho realizado. 

INVESTIMENTO

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO:  R$ 400.000,00 
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO:  R$ 347.000,00 

Estruturação da central de material esterilizado do hospital X a partir de mudança na estrutura, atendimento
às legislações, capacitações e aquisição de equipamentos para se tornar uma CME de referência na região. 

OBJETIVO
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O projeto de reestruturação da CME trouxa segurança técnica para os procedimentos médicos e cirúrgicos 
realizados na instituição, provimento de material esterilizado dentro dos padrões técnicos em quantidade, 
qualidade, condições adequadas, atendendo a todas as legislações vigentes quanto a funcionamento da 
estrutura e processos, monitoramento da qualidade da esterilização com todos os testes, através dos 
indicadores: físicos, químicos e biológicos. Trouxe segurança, inovação e tecnologia para o hospital
e região. Além de as estratégias utilizadas para a estruturação do setor, à valorização da CME e à
inserção de novas tecnologias foram implementadas. 

GANHOS OBTIDOS 

Os principais desafios encontrados se resumem em ter sido o primeiro enfermeiro natural da cidade
a trabalhar no local, o hospital ter poucos recursos financeiros, uma gestão não profissional do local
e a falta de conhecimento na instituição de uma prática assistencial segura. 

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS? 

Sim, pois promoveu inserção da tecnologia no espaço/hospital, sendo pioneiro na região quanto
à modernização da CME com serviço de qualidade e ganho para a sociedade. Reconhecimento
e visibilidade da instituição, divulgação do trabalho e entendimento da relevância do setor CME
na qualidade de assistência e segurança do paciente. 

Sim, pois promoveu inserção da tecnologia no espaço/hospital, sendo pioneiro na região quanto
à modernização da CME com serviço de qualidade e ganho para a sociedade. Reconhecimento
e visibilidade da instituição, divulgação do trabalho e entendimento da relevância do setor CME
na qualidade de assistência e segurança do paciente. 

O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL? 

O compromisso e a benevolência de gestores voluntários da época, dedicadas à instituição filantrópica,
a receptividade e o acolhimento positivo ao profissional enfermeiro e apoio ao desenvolvimento dos 
trabalhos e da equipe multiprofissional, a dizer, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e administradores. 
Além disso, o trabalho com segurança do paciente possibilita qualidade de assistência e melhor custo 
benefício, assim sendo, garante o cumprimento de metas, buscando atingir os indicadores propostos. 

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO? 

Este trabalho, durante esses anos possibilitou o reconhecimento profissional da entidade, organizações, 
sociedade e visibilidade institucional para enfermeiro, instituição e dirigentes. Apresenta indicadores baixos 
de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), possibilitou a reorganização da assistência ao 
paciente no hospital e melhor gestão da força de trabalho, otimizando a mão de obra devido à aquisição
de invólucros adequados e reprocessamentos desnecessários, o que foi um benefício para a sociedade
para melhor controle das IRAS. 

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS ALCANÇADOS? 
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