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RESUMO  

A Central de Material e Esterilização (CME) incorpora-se com um setor de 
fundamental importância para o desenvolvimento de atividades médico-hospitalares, 
visto que, é uma unidade em que se realiza o processamento e o reprocessamento 
de materiais, sendo um local que necessita da realização da biossegurança, em 
decorrência do manuseio e limpeza de fluídos corporais. Este estudo teve como 
objetivo descrever a importância da educação continuada como fator preventivo para 
a realização da biossegurança na equipe de enfermagem que atuam em uma 
Central de Material e Esterilização- CME. Trata-se de um estudo de revisão literária, 
descritiva e narrativa, com a utilização das seguintes bases de dados: Literatura 
Científica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS) e Bases de Dados em 
Enfermagem (BDENF). A educação continuada é um instrumento preventivo de 
grande importância para a equipe de enfermagem em uma CME, visto que, a 
preparar a equipe de enfermagem por meio de novos conhecimentos ou atualização 
dos existentes, faz com que o cotidiano profissional seja visualizado como um setor 
estimula este profissional a uma dinâmica educacional. É importante enfatizar a 
necessidade de se desenvolver uma análise quanto ao contexto das CMEs, por 
meio de programas estruturados que proporcionem a execução da educação 
continuada como método preventivo para os riscos ocupacionais provenientes deste 
setor.  
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ABSTRACT 

The Material and Sterilization Center (CME) is incorporated with a sector of 
fundamental importance for the development of medical and hospital activities, since 
it is a unit in which the material is processed and reprocessed, being a place that 
needs Of biosafety, due to the handling and cleaning of body fluids. This study aims 
to describe the importance of continuing education as a preventive factor for the 
accomplishment of biosafety in the nursing team that work in a Material and 
Sterilization Center - CME. It is a study of literary, descriptive and narrative review, 
using the following databases: Scientific and Technical Literature of Latin America 
and the Caribbean (LILACS) and Databases in Nursing (BDENF). Continuing 
education is a preventive instrument of great importance for the nursing team in a 
CME, since, in preparing the nursing team through new knowledge or updating 
existing ones, it makes the professional daily life visualized as a stimulating sector 
This professional to an educational dynamic. It is important to emphasize the need to 
develop an analysis regarding the context of CMEs, through structured programs that 
provide the execution of continuing education as a preventive method for the 
occupational risks coming from this sector. 

DESCRIPTORS 
 Occupational risks; Nurses; Continuing education; sterilization; exposure to 
biological agents. 

1 INTRODUÇÃO  

 A saúde através da constituição federal de 1988 e regulamentada por meio da 

Lei orgânica da saúde é exposta como um direito de todos e um dever do estado, 

sendo uma conquista cabível para todo cidadão brasileiro, sendo encontrado nesta 

perspectiva a saúde do trabalhador. (SAMPAIO et al., 2014).   

 O campo da saúde do trabalhador no Brasil desenvolveu-se em meados dos 

anos 80, através do compromisso em modificar o quadro de saúde populacional. 

Suas origens possuem demarcações contidas em movimentos sociais que se 

caracterizam como uma reposta pela postura do estado, a qual enfatizava-se por ter 

dificuldades quanto a adoção de medidas voltadas para a efetivação de políticas no 

campo da saúde do trabalhador (CARVALHO et al., 2017).    

 A terminologia saúde do trabalhador faz referência para uma temática 

baseada nas compreensões das relações entre o processo saúde doença e 

trabalho. Ao que se relaciona ao trabalhador de enfermagem os mesmos são 

expostos a cargas de trabalho que trazem comprometimento a sua saúde, e o que 

proporciona o aumento dos indicativos de doenças voltadas à saúde do trabalho 
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(FORTE et al., 2014).         

 Nesta perspectiva a Central de Material e Esterilização (CME) incorpora-se 

com um setor de fundamental importância para o desenvolvimento de atividades 

médico-hospitalares, visto que, é uma unidade em que realiza-se o processamento e 

o reprocessamento de materiais, sendo um local que necessita da realização de 

ações de biossegurança em decorrência do manuseio e limpeza de fluídos corporais 

que possuem grande índice de contaminação, além de jornadas exaustivas e 

monótonas (BORGHETI; VIEGAS; CAREGNATO, 2016).    

 A biossegurança envolve o conjunto de medidas e condutas técnicas, 

educacionais e administrativas as quais devem ser implementadas por profissionais 

da saúde ou afins, para que ocorra a prevenção de acidentes e contaminação 

cruzada em ambientes hospitalares, biotecnológicos, clinicas e ambulatoriais. Nesta 

perspectiva, as normas de biossegurança englobam todas as atividades que visam 

evitar riscos físicos (radiação ou temperatura), ergonômicos (posturais), químicos 

(substâncias tóxicas), biológicos (agentes infecciosos) e psicológicos (estresse) 

(FERRAZ et al., 2015).         

 É importante para a preservação do meio ambiente, orientando a 

manipulação e o descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes, tendo como 

principal objetivo a redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais.Os 

acidentes ocupacionais são agravos habituais a prática de enfermagem e o 

desenvolvimento deste aspecto é atribuído as cargas de trabalho e competências 

direcionadas a equipe de enfermagem (BEZERRA et al., 2015).    

 Os acidentes são agravos corriqueiros no exercício de enfermagem, a 

simultaneidade e a variedade de cargas de trabalho são contribuintes principais para 

o desenvolvimento dos mesmos em qualquer ambiente de cuidado seja direto e 

indireto ao paciente (BEZERRA et al., 2015).      

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), houveram cerca de 

270 milhões de acidentes de trabalho e aproximadamente dois milhões de mortes 

por ano em todo o mundo, que, por serem potencialmente evitáveis, descrevem 

negligência e injustiça social. Os custos dos acidentes de trabalho são 

contabilizados raramente, mesmo em países que possuem importantes avanços no 

campo da prevenção. Estima-se que 4% do Produto Interno Bruto (PIB) sejam 
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direcionados por doenças e agravos ocupacionais, o que pode elevar para 10% 

quando se trata de países em desenvolvimento (BITTERNCOURT et al., 2015).

 Diante da importância da execução do trabalho da enfermagem em uma CME 

e as consequências que os riscos ocupacionais proporcionam para tais 

trabalhadores julga-se oportuno a realização do presente estudo, incluindo neste 

panorama a educação continuada, visto que, é um método aplicado de uma maneira 

organizada e sistematizada, em que os indivíduos adquirem novas habilidades, 

conhecimentos e atitudes em função de seus respectivos objetos de trabalho 

(BEZERRA et al., 2015).        

 Portanto, o objetivo deste estudo foi descrever a importância da educação 

continuada como fator preventivo dos riscos ocupacionais nos profissionais de 

enfermagem que atuam em uma CME. Tendo como pergunta norteadora: como a 

educação continuada previne a ocorrência de riscos ocupacionais na equipe de 

enfermagem da CME.  

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão literária, narrativa e qualitativa, referente à 

educação continuada como prevenção da ocorrência de riscos ocupacionais da 

equipe de enfermagem na CME.Estudos de revisão literária relacionam-se com o 

processo de análise, busca e descrição de um corpo de conhecimentos, os quais 

buscam resposta para uma única pergunta, englobando todo o material importante 

que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, registros, históricos artigos 

de jornais relatórios governamentais, dissertações e teses e outros tipos (OLIVEIRA; 

GAMA, 2015).           

 Os narrativos não utilizam critérios explícitos e sistemáticos para a busca e 

análise crítica da literatura. A interpretação e a seleção das informações podem 

estar englobadas na subjetividade dos autores. Sendo adequada para a 

fundamentação teórica de artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de 

cursos (OLIVEIRA; GAMA, 2015).       

 Estudos qualitativos possuem a consideração de terem uma relação dinâmica 

entre o sujeito e o mundo real, ou seja, as interpretações dos fenômenos a 

atribuição de significados são básicas neste processo, seu caráter é descritivo 

(FERREIRA, 2011).          
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 Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizada as seguintes bases de 

dados: Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS) e Bases 

de Dados em Enfermagem (BDENF). Utilizando-se os seguintes descritores: “riscos 

ocupacionais”,“esterilização”,“educação continuada” ‘exposição a agentes 

biológicos” e “enfermeiros”obtidos através dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS).            

 A busca foi realizada entre os meses de novembro de 2016 a abril de 

2017.Os artigos foram analisados inicialmente por meio de textos considerados 

como completos, havendo deste modo, a inclusão dos critérios, onde foram: os 

artigos que foram publicados nos últimos dez anos, disponíveis na integra, de língua 

portuguesa e que estão disponíveis nas bases de dados LILACS e BDENF. Como 

critérios de exclusão, utilizaram-se artigos que não respondem a questão da 

pergunta pesquisa.  

Enfermeiros OR esterilização AND riscos ocupacionais, riscos ocupacionais 

AND educação continuada, enfermeiros OR esterilização AND riscos ocupacionais, 

riscos ocupacionais AND educação continuada. 

O resultado da busca pelos artigos encontra-se evidenciado na tabela a 

seguir: 

BASE DE 
DADOS 

CRUZAMENTO ARTIGOS 
ENCONTRADOS 

ARTIGOS 
EXCLUÍDOS 

ARTIGOS 
SELECIONADOS 

 

 

 

LILACS 

enfermeiros OR 
esterilização AND 
riscos 
ocupacionais, 

 

109 

 

98 

 

11 

 

riscos 
ocupacionais 
AND educação 
continuada 

 

1 

 

1 

 

0 

 

BDENF 

enfermeiros OR 
esterilização AND 
riscos 
ocupacionais, 

 

83 

 

68 

 

15 

riscos 
ocupacionais 
AND educação 

 

0 

 

0 

 

0 
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continuada 

TOTAL                                                                                                26 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. A Central de Material e Esterilização – CME 

 A CME tem se destacado no contexto de organização da saúde, como uma 

unidade de apoio para todos os serviços assistenciais e de diagnóstico, os quais 

necessitam de artigos médicos e hospitalares para a prestação de serviços aos 

usuários. O Ministério da Saúde – MS traz a definição para a CME como o 

agrupamento de elementos que são destinados para o expurgo, preparo, 

esterilização, guarda e distribuição de materiais para as unidades pertencentes ao 

estabelecimento de saúde (COSTA et al., 2011).     

 Cabe a esse serviço a responsabilidade do processamento, reprocessamento, 

limpeza, seleção, funcionamento, acondicionamento dos artigos em embalagens 

adequadas, tendo a continuidade do serviço até o momento em que esses artigos 

médicos e hospitalares esterilizados são distribuídos para todas as unidades 

consumidoras, de maneira que lhes assegurem a qualidade e a quantidade 

necessária para que sejam realizados todos os procedimentos assistenciais, 

visando, o desenvolvimento de um plano terapêutico para os clientes (ESPINDOLA; 

FONTANA, 2012).          

 Essa unidade tem como papel fundamental o desenvolvimento de atividades 

hospitalares e da assistência, sendo enfatizada quanto aos seus aspectos 

estruturais, econômicos, administrativos e técnicos, tendo como objetivo principal a 

garantia da qualidade de artigos médicos e hospitalares (LEITE et al., 2011). 

 Dentro de uma instituição hospitalar a CME faz referência a uma unidade em 

que se concentra boa parte do arsenal de uma instituição hospitalar, tendo como 

responsabilidade garantir o oferecimento de todos os itens com segurança e 

qualidade com o intuito do cuidado ao paciente/cliente, seja por meio do 

procedimento diagnóstico, cirúrgico ou ainda na prestação de uma assistência de 

saúde, o que carece de investimentos de uma alta tecnologia específica e uma 

sofisticação no processamento de materiais (SANTOS et al., 2010).  
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 No Brasil dentro deste contexto, o Ministério da Saúde-MS com a 

necessidade de atualizar as normas referentes a estruturação dos serviços da CME, 

desenvolveu a portaria de número 1884/94, a qual traz a normatização da 

elaboração de projetos físicos dos EAS- Estabelecimentos Assistências de Saúde, 

denominação dada para qualquer edificação que se destina para a prestação de 

assistência a saúde populacional, a qual seja destinada para demandar o acesso de 

pacientes, em regimento ou não de internação, para qualquer tipo de complexidade 

(FUSCO; SPIRI, 2014).         

 Esse documento possui um caráter normativo, e deste modo compulsório, 

constituindo-se como um instrumento realizado pelas Secretarias tanto estaduais 

quanto municipais no intuito de elaborar e analisar os projetos de estabelecimentos 

assistências da saúde a serem construídos, reformados ou ampliados (FLORÊNCIO; 

CARVALHO; BARBOSA, 2011).        

  Entre as exigências contidas neste documento há a inserção em um 

programa físico-funcional de estabelecimento de saúde, as quais são unidades de 

característica funcional necessárias para a realização de atividades destinadas ao 

apoio técnico e são denominadas como Central de Material e Esterilização, cuja 

estruturação precisa existir quando houver centros obstétricos, cirúrgicos, 

hemodinâmicos, emergências, assistências de alta complexidade e ambulatórios 

(ZUGE et al., 2012).         

 Esta mesma portaria prevê que essa unidade pode estar fora ou dentro de 

uma EAS, como empresas que são independentes e prestadoras de serviços 

referentes à esterilização, entretanto deverá ser composta pelas seguintes áreas: 

recepção, descontaminação, separação de materiais, lavagem, recepção de roupa 

limpa, preparação de materiais, esterilização, armazenamento e a distribuição de 

materiais esterilizados e descartáveis (MARTINS et al., 2011).    

 Esta normativa teve uma alteração pela Resolução da Diretoria Colegiada- 

RDC nº 307, de novembro de 2002, a qual entre as diversas modificações, existe a 

descrição das unidades as quais devem existir em suas instalações de composição 

da CME, a saber são: área de recepção, descontaminação, separação de materiais, 

lavagem de materiais, recepção da roupa limpa, preparo de materiais, área de 

esterilização física, química liquida e gasosa, sala para a armazenagem e também 
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distribuição de materiais esterilizados e descartáveis (GAIVA et al., 2010). 

 Acrescenta-se também na unidade física ambientes de apoio como sanitários 

para funcionários que se encontram na área suja (expurgo); sala administrativa, área 

de manutenção dos equipamentos de esterilização física; ambientes de apoio como 

vestiários havendo sanitários para funcionários (GAIVA et al., 2010).  

 É de crucial importância ressaltar que a RDC nº 307/ 2002 reconhece a CME 

como uma unidade de apoio técnico a qual tem como objetivo o fornecimento de 

artigos médicos e hospitalares adequadamente processados, possibilitando para as 

instituições de saúde condições eficientes para o atendimento de maneira direta 

para a saúde de indivíduos saudáveis e doentes (GAIVA et al., 2010).  

 Diante da complexidade que permeia essa unidade e todo o trabalho 

executado nela, como também a ocorrência que envolve a qualidade dos processos 

relativos para o processamento e reprocessamento de materiais médico-

hospitalares, foi publicado recentemente a RDC nº 15/2012, objetivando o 

estabelecimento de requisitos para boas práticas direcionadas para o funcionamento 

dos serviços que produzem o processamento de produtos direcionados para a 

saúde, visando à segurança dos profissionais envolvidos e dos pacientes, 

abrangendo serviços privados e públicos de saúde, além de empresas que 

processam produtos (MADEIRA et al., 2015).  

3.2. Classificação da CME 

 A CME é classificada de acordo com o potencial de contaminação, 

estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 15, a qual traz a 

definição direcionada para os produtos para a saúde os quais podem ser divididos 

em críticos, semicríticos, e não críticos. Deste modo define-se produtos críticos 

aquele em que é utilizado em procedimentos invasivos em que ocorre a penetração 

de mucosas e pele, caracterizando-se como alto risco de infecção/contaminação por 

microrganismos (ESPINDOLA; FONTANA, 2012).      

 Considerando artigos críticos os instrumentos cirúrgicos, os quais são: 

tesouras, agulhas, pinças, cabos de bisturi, fibras óticas, dentre outros. Para estes 

produtos que são classificados com este potencial de infecção é preconizado que 

seja realizada a esterilização (HOYASHI;RODRIGUES;OLIVEIRA,2016) .
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 Produtos semicríticos são os que entram em contato com a pele não íntegra 

ou com mucosas íntegras colonizadas. Tendo como exemplo os assessórios para 

respiração artificial (nebulizadores, extensores plásticos, umidificadores, etc), 

cânulas de guedel, laminas de laringoscópio e mascaras de ambú. Para estes 

produtos, realiza-se a desinfecção em alto nível, considerando-se a autoclavagem 

como meio de garantir uma maior segurança para o processamento (ESPINDOLA; 

FONTANA, 2012).            

 Todos os produtos utilizados com a pele íntegra ou que não entram em 

contato com o paciente, são incluídos como artigos não críticos, e englobam os        

estetoscópios, otoscópios, termômetros, bacias, jarras, comadre, papagaios, cuba 

rim, etc. Por possuírem baixo risco de contaminação seu processamento através da 

limpeza e/ou desinfecção de baixo nível, se necessário(HOYASHI; RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016).  

3.3.  Infraestrutura         

 Apesar das inúmeras normativas legais ao que se relaciona a estruturação 

adequada das CMEs observa-se que não há a correspondência do panorama atual, 

no cumprimento de algumas normas. Essa afirmativa é exemplificada por meio do 

estudo desenvolvido pelo Guadagnin et al. (2006) em que os pesquisadores 

investigaram hospitais que possuíam grande e médio porte da cidade de Goiânia e 

que constataram que nas mesmas, 53% tinham CMEs com áreas físicas 

inadequadas com relação ao tamanho da instituição e como também a 

complexidade dos serviços ofertados em 91% as CMEs não tinham áreas 

especificas para cada etapa do processamento dos materiais.   

 O desenvolvimento da CME deve ter origem por meio de sua implementação, 

iniciando-se durante o planejamento do hospital, visto que, a sua localização, os 

detalhes do acabamento, o dimensionamento, e a estrutura organizacional tem 

grande influência quanto à dinâmica e o funcionamento do hospital. A CME é um 

dos setores das instituições de saúde em que a arquitetura e a localização têm muito 

a dizer a respeito da valorização que lhe é dada, tendo em vista, os locais que as 

mesmas estão localizadas, visto que, em algumas unidades este setor situa-se em 

locais inadequados ou são anexos ao centro cirúrgico (SÁ et al., 2013).  

3.4. Riscos ocupacionais da equipe de enfermagem na CME   
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 Os riscos ocupacionais que são mais comuns nas atividades de enfermagem 

são classificados como químicos, os quais são representados através de 

substâncias químicas nas formas, sólidas, gasosas e líquidas; os físicos, gerados 

por meio ruídos, temperaturas extremas, eletricidade, vibrações, radiações 

ionizantes e não ionizantes; os biológicos que englobam os microrganismos; os 

ergonômicos que são procedentes de posturas inadequadas, iluminação, ventilação 

deficiente e mobiliário; os psicossociais, provenientes de relações conflituosas, 

monotonia ou ritmos intensos de trabalho (SPAGNOL et al., 2015).  

 Os acidentes são agravos habituais no exercício da enfermagem. A 

simultaneidade e a diversidade das cargas de trabalho contribuem para o 

desenvolvimento dos mesmos e em qualquer unidade de cuidado seja indireto ou 

direto ao paciente, assim como em uma CME (COSTA et al., 2015).  

 A CME é considerada uma unidade de apoio técnico, que existe a execução 

de atividades de recebimento, separação, lavagem, desinfecção e esterilização de 

materiais e roupas, além de haver a realização do controle microbiológico e da 

validade do período de esterilização de artigos que são processados, armazenados 

e distribuídos, tais atividades são executadas pela equipe de enfermagem 

(CARVALHO et al., 2016).         

 Nesta perspectiva o trabalho executado em uma CME favorece a exposição 

da equipe de enfermagem a riscos, considerando que a equipe trabalha em contato 

com fluidos orgânicos, substâncias químicas decorrentes de processos térmicos e 

químicos de esterilização e desinfecção, rotinas monótonas e exaustiva e muita das 

vezes com a ausência de recursos humanos e materiais (COSTA et al., 2015).  

3.5. A Educação Continuada  

 O processo histórico da educação continuada é evidenciado desde 1920, 

visto que, se tem discutido de que esta ideia deve permear toda a vida, deste modo, 

esta idéia não é nova. No período de 1950, se tinha a percepção de que as pessoas 

precisavam se ajustar a um mundo que estava passando por processos de mutação, 

ou seja, que todo o conhecimento precisa passar por transformações sendo 

necessário de que se tenha a capacitação para aprender e ajustar-se as mudanças 

(VIANA et al., 2015).         

 Em 1966, em uma Conferência Geral da UNESCO em Paris, se teve a 
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definição para a educação, pautada nos objetivos com programas educacionais para 

os próximos anos, se tendo a consideração prioritária da educação continuam como 

um processo que precisa continuar por toda a vida. Já a década de 70, caracteriza-

se por uma fase em que há um enfoque crítico, por uma tomada de consciência de 

que o homem necessita educar-se por meio da realidade que o envolve e em 

contato com outras pessoas, tornando-se desta maneira um sujeito transformador 

(ARAUJO et al., 2015).        

 Neste embasamento a educação continuada é definida pela Organização 

Pan-americana de Saúde, como um processo de educação de maneira permanente, 

que complementa a formação básica e tem como objetivo melhorar e atualizar a 

capacitação de grupos e pessoas, ao que se relaciona as mudança cientificas e 

técnicas (SOUZA; LIMA, 2015).        

 A educação continuada consiste como um processo que tem a inclusão de 

todas as experiências posteriores da formação inicial, estendendo-se por toda a vida 

profissional e produzindo contribuições para o desenvolvimento do profissional 

enfermeiro.  A educação continuada é aquela que capacita o indivíduo não só para 

as modificações desejadas pela instituição, mas também para aquelas requeridas 

pela sociedade (SILVA;GOMES;OLIVEIRA,2014).      

 De maneira especifica com a área de enfermagem, esta educação se constitui 

como uma ponte para que os enfermeiros tenham respostas não somente com as 

modificações no conhecimento, usando-a como um aperfeiçoamento do 

conhecimento e seu desempenho no cuidado a saúde, mas também como 

contribuição para que se elevem os padrões profissionais de sua prática no cotidiano 

(SILVA;GOMES;OLIVEIRA,2014).         

3.6. Atuação da equipe de enfermagem na CME x riscos ocupacionais e a 

Educação Continuada como prevenção.  

 Ao que concerne a atuação da equipe de enfermagem em uma CME, verifica-

se que o COFEn- Conselho Federal de Enfermagem já definiu através do Decreto nº 

94406/1987, que entre as funções do auxiliar de enfermagem encontra-se a 

execução das atividades de limpeza, ordem de equipamentos e de materiais, assim 

como as atividades de esterilização e desinfecção sob a orientação do enfermeiro 

(VENTURA, 2011).          
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 Para que haja uma garantia na eficácia, segurança, qualidade e prevenção da 

ocorrência de riscos ocupacionais do processo de trabalho da enfermagem em uma 

CME, tornam-se necessário haver capacitações cientificas e técnicas de modo 

periódico e regular, tendo como público-alvo os trabalhadores. A educação 

continuada se destaca como um dos requisitos para prevenir e reduzir riscos 

ocupacionais à equipe de enfermagem e à saúde dos clientes (BEZERRA et al., 

2012).            

 Na educação continuada os indivíduos atualizam conhecimentos prévios e 

adquirem novos. Apresenta-se como um agregado de experiências que são 

subsequentes á formação inicial, devendo estar incluída no plano de todos os 

profissionais que se encontram envolvidos na CME. Ela é considerada como uma 

das melhores iniciativas para se ter a atualização de competências e conhecimentos 

da equipe de enfermagem (MESQUITA; SILVA; IGREJA, 2012).   

 A importância da educação continuada como quesito de modificações é 

descrita desde 1974, e a Assembleia Mundial de Saúde, já enfatiza o alerta a 

respeito da necessidade de desenvolver sistemas nacionais de educação 

continuada direcionada para os profissionais da saúde. A educação continuada é um 

dos caminhos para que se tenha uma assistência de qualidade, preservando a o 

respeito do paciente e do profissional, englobando programas de ensino que 

possibilitam aos trabalhadores oportunidades e aprendizagens, as quais favorecem 

o desenvolvimento de habilidades em suas ações profissionais (FARIAS et al., 

2016).            

 A educação continuada envolve vários tipos de programas, podendo ser: de 

orientação inicial, a qual objetiva a adaptação do funcionário, através de rotinas, 

normas e procedimentos, proporcionando a integração do funcionário; de 

treinamento, que visa à preparação do funcionário para que se tenha uma melhora 

na função e no cargo desenvolvido; atualizações, para que se tenha uma ampliação 

de habilidades e conhecimentos em seu campo de atuação, com inclusão de curso 

extra e intra-instituição, podendo constituir-se de estágios, visitas e a participação de 

eventos proporcionados por outras instituições (LEITE et al., 2011). 

 

4 CONCLUSÃO   
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Diante da descrição acima citada a educação continuada é um instrumento 

preventivo de grande importância para a equipe de enfermagem em uma CME, visto 

que, a preparação do trabalhador, por meio de novos conhecimentos ou atualização 

dos existentes, faz com que o cotidiano profissional seja visualizado como um setor 

que estimula o profissional a uma dinâmica educacional que proporciona novas 

habilidades e desta maneira favorece o desenvolvimento de condutas preventivas e 

eficazes, fazendo com que a execução da atividade seja estimuladora e com uma 

boa resolução.  

A educação continuada é um tipo prático e teórico que tem como supervisão 

uma maneira opcional e direta. Sua avaliação faz a utilização da análise e da 

observação, quanto ao desempenho do funcionário na função que é responsável. 

Diante de uma CME a inserção da educação continuada auxilia a equipe de 

enfermagem significativamente, prevenindo a ocorrência de riscos ocupacionais, os 

quais são frequentes nesta unidade.  

A atuação da equipe de enfermagem em uma CME é de fundamental 

importância, visto que, a mesma desempenha atribuições de atividades de limpeza, 

organização dos materiais, equipamentos e materiais, assim como também a 

execução de atividades de esterilização e desinfecção.    

 É importante enfatizar a necessidade de se desenvolver uma análise quanto 

ao contexto das CMEs, por meio de programas estruturados que proporcionem a 

execução da educação continuada como método preventivo para os riscos 

ocupacionais provenientes deste setor. Sugere-se ainda a adoção da inclusão de 

medidas metodológicas que proporcionem para os funcionários a construção 

pessoal de significados, com integração de um sistema institucional de maneira 

participativa e ativa.  
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