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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 025/CT/2015/RT 

 

 

Assunto: Atuação de profissionais na Central de Materiais e Esterilização 

 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren:  

Gostaria de esclarecimento quanto a atuação de profissionais na central de 

materiais e esterilização (CME); a atuação neste setor é exclusiva da equipe de enfermagem 

ou outras categorias profissionais podem atuar? Existe alguma RDC que fale sobre este 

assunto? 

 

II – Resposta técnica do Coren:  

A Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. 

De acordo com o Art. 3°: Este regulamento se aplica aos Centros de Material e 

Esterilização - CME dos serviços de saúde públicos e privados, civis e militares, e às 

empresas processadoras envolvidas; no processamento de produtos para saúde. 

Na seção III, Art. 4º: Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas a 

algumas definições, uma delas é: 

 

XXVIII - Responsável Técnico - RT: profissional de nível superior 

legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a 

responsabilidade técnica pelo serviço de saúde ou pela empresa 

processadora, conforme legislação vigente. 

 

O Capítulo II, Art. 6º: A responsabilidade pelo processamento dos produtos no 

serviço de saúde é do Responsável Técnico. Ainda no Art. 7º diz que a responsabilidade pelo 

processamento dos produtos na empresa processadora é do Representante Legal. 
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Conforme a Secão II, Art. 27: Todas as etapas do processamento de produtos para 

saúde devem ser realizadas por profissionais para os quais estas atividades estejam 

regulamentadas pelos seus conselhos de classe.  

Art. 28: O CME e a empresa processadora devem possuir um Profissional 

Responsável de nível superior, para a coordenação de todas as atividades relacionadas ao 

processamento de produtos para a saúde, de acordo com competências profissionais definidas 

em legislação especifica. 

 Art. 29 Os profissionais da CME e da empresa processadora devem receber 

capacitação específica e periódica nos seguintes temas: 

 

I - classificação de produtos para saúde; 

II - conceitos básicos de microbiologia; 

III - transporte dos produtos contaminados; 

IV - processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção,   

acondicionamento, Embalagens, esterilização, funcionamento dos 

equipamentos existentes; 

V - monitoramento de processos por indicadores químicos, biológicos e  

físicos; 

VI - rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para  

saúde; 

VII - manutenção da esterilidade do produto. 

 

Conforme o Art. 8º: O serviço de saúde que realize mais de quinhentas 

cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos 

para Saúde - CPPS, composto minimamente, por um representante: 

 

I - da diretoria do serviço de saúde; 

II - responsável pelo CME; 

III - do serviço de enfermagem; 

IV - da equipe médica; 

V - da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base na Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012 que dispõe sobre requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Conforme a 
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Secão II, Art. 27 todas as etapas do processamento de produtos para saúde devem ser 

realizadas por profissionais para os quais estas atividades estejam regulamentadas pelos 

seus conselhos de classe.  A Resolução do COFEN Nº 424/2014 normatiza as atribuições dos 

profissionais de enfermagem em Centro de Material e Esterilização (CME) e em empresas 

processadoras de produtos para saúde. Solicitamos a gentileza, de verificar junto ao seu 

conselho de classe, se há atribuições na CME em sua área de atuação. 

 

 

Bases de consulta:  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. 

Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html> 

Acesso em: 17 set.2015. 

CONSELHO Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 424/2012. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4242012_8990.html Acesso em : 17 set.2015. 

 

 

Florianópolis, 17 de setembro de 2015.  

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 25/09/2015. 
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