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O CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA DO PACIENTE 
ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

O trabalho realizado no Centro de Material e Esterilização (CME) está diretamente 

relacionado à segurança do paciente através do controle de infecções, mediante o fornecimento de 

material estéril aos setores do estabelecimento de assistência à saúde (EAS) 1 . 

Os profissionais de CME atuam ativamente no combate às infecções hospitalares, uma vez 

que tem como responsabilidade o fornecimento de artigos médico-hospitalares adequadamente 

processados, proporcionando condições para o atendimento direto e a assistência à saúde dos 

indivíduos enfermos e sadios, através de processos que objetivam a redução ou produção da morte 

microbiana 2 . 

Porém, antes não era assim. Os hospitais da antiguidade eram temidos pelos pacientes, 

porque não ofereciam condições de melhoria de saúde, haja vista a precariedade em relação à 

higiene, infraestrutura e materiais. Os profissionais não tinham noções de prevenção de infecção, 

técnicas assépticas e muito menos de esterilização de materiais 3-4. 

Os cirurgiões tinham por hábito limpar as mãos e instrumentais nos aventais. As roupas de 

cama não eram trocadas regularmente, facilitando a transmissão das doenças 4. 

As instituições de saúde se caracterizavam pelo atendimento aos pobres, órfãos e doentes. 

Os doentes que possuíam condições financeiras eram tratados em suas residências. Os cirurgiões 

optavam por operar nas casas dos doentes, pois as condições dos setores cirúrgicos dos hospitais 

eram desprezíveis 3-4 . 

As salas cirúrgicas abrigavam simultaneamente os doentes em pré e pós operatório, 

contribuindo para uma elevada mortalidade. Somente no final do século XVII se tornaram um local 

de tratamento e cura 3-4 .  

O século XIX foi marcado por descobertas importantes para a prevenção das infecções 

hospitalares. Em 1854, Florence Nightingale foi designada para trabalhar no hospital de base de 

Scutari, juntamente com outras 38 enfermeiras, tendo 1500 pacientes sob sua responsabilidade  6 . 

Nightingale se deparou com péssimas condições de infraestrutura e ambientais. Havia 

inexistência de sanitários, bacias, sabão e toalhas; insuficiência de leitos e roupas de cama e a taxa de 

mortalidade era de 42,7%.  Através da melhoria das condições sanitárias, Florence Nightingale 

reduziu as taxas de mortalidade para 2,2% 5. 

Para ela, a Enfermagem é parte fundamental no processo Saúde X Doença, uma vez que 

estava diretamente relacionada com a manutenção da saúde e com a atuação na recuperação dos 

agravos à saúde 6. 

Em Scutari (Turquia), morriam dois em cada cinco pacientes. Mesmo durante a Guerra da 

Criméia, onde os feridos ficavam em barracas, por vezes sem cobertores, alimento ou medicamento 

adequado, a mortalidade não era tão alta, pois abrigavam apenas algumas camas por barraca 7. A 
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manutenção das enfermarias arejadas, a boa qualidade da água, a limpeza do ambiente, das roupas e 

dos pacientes, a iluminação e a organização do quarto do paciente foram aspectos observados por 

Florence Nightingale para a redução das taxas de infecção 6. 

 Em 1865, Joseph Lister passou a utilizar ácido carbólico (ácido fênico) para a pulverização 

das salas cirúrgicas e posteriormente para a desinfecção de instrumentais cirúrgicos4. Anos mais 

tarde, Pasteur e seu discípulo Charles Chamberland comprovaram que a esterilização através do 

calor era de eficácia superior 5. 

Por volta de 1883, Charles Chamberland desenvolveu o que foi considerado como o 

primeiro esterilizador à pressão de vapor conhecido como autoclave. O objetivo principal era 

desenvolver métodos mais efetivos e eficazes de esterilização, com temperaturas mais elevadas do 

que a de ebulição, sendo iguais ou superiores a 120ºC 5,8. 

A partir do século XIX que se começa a pensar em um espaço destinado ao preparo dos 

materiais. Os primeiros CME eram simples e com funcionamento descentralizado. Os materiais 

eram preparados nos setores e, posteriormente, esterilizados no CME. As áreas das salas de 

operações e preparo de materiais eram vinculadas às enfermarias, organizadas segundo as 

especialidades médicas 3. 

 Com o avanço das técnicas cirúrgicas e da revolução tecnológica durante os anos 60 e 70, a 

organização do CME passou por importantes mudanças relacionadas ao gerenciamento e aos 

métodos de esterilização. Passa-se a exigir profissionais cada vez mais especializados e capazes de se 

adequar às demandas de complexidade do processo de trabalho para esterilização de materiais 8. 

 Até bem pouco tempo, o CME funcionava como extensão do Centro Cirúrgico. O avanço 

na história da esterilização contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento de novas 

estratégias, tecnologias bem como no aumento da qualidade do processamento dos materiais, 

refletindo diretamente na segurança do paciente 9. 

Dada a importância da segurança do paciente na atualidade, cabem para reflexão as palavras 

da fundadora da Enfermagem, Florence Nightingale, que “pode parecer um estranho princípio, 

enunciar como primeiro requisito para um hospital, que ele não deve fazer mal ao doente” 7. 
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