
 

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO 

ITT: PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA CME (SARS-CoV-2). 

Data:05/06/2020 Nº da ITT :   COVID19-15      Nºpáginas:02 Data da revisão:31/07/20 

 Quem: Equipe de enfermagem do Hospital Veterinário da UFMG 

 Quando: Durante o expediente de trabalho. 

 Onde: Na área hospitalar e CME  

 Objetivo: Prevenir a disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) durante todas 

as fases de preparo do material devido ao risco de possível contaminação da 

embalagem do instrumental estéril no contato entre os profissionais de saúde. O 

próprio profissional da CME pode ser um agente de transmissão do vírus, no contato 

com outros trabalhadores do serviço e no contato com o ambiente (mesas, bancadas, 

etc).  

 Materiais Necessários: 

  1) Avental Impermeável; 
  2) Luvas de procedimento; 
  3) Touca cirúrgica; 
  4) Máscaras com filtro e descartáveis; 
  5) Alcool 70%; 
  6) Óculos / viseira de acrílico. 

 Expurgo do BCPA (Recepção, limpeza, preparo/acondicionamento/inspeção): 
 

1) Realizar lavagem das mãos e antissepsia com álcool 70% antes e após o processo de 

limpeza do material.   

2) Utilizar EPIs padronizados: máscaras cirúrgicas, touca, óculos de proteção ou protetor 

facial, capote de manga longa, sapato fechado. 

3) Não utilizar adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios, brincos, toucas de tecido, 

crachás com corda.  

4) Manter o uso de máscara durante todo o tempo de trabalho. 

5) Manter higiene frequente da bancada de trabalho e objetos, maçanetas, interruptores 

de luz, etc.  (desinfecção com álcool 70%). 

6) Manter distanciamento pessoal (mínimo de 1,5m). 

7) Evitar circulação desnecessária em corredores e demais dependências do HV. 

8) Realizar a limpeza e desinfecção da bancada da área suja a cada recebimento término 

de processo de limpeza dos instrumentais. 



9) Realizar limpeza e desinfecção da bancada da área limpa antes de cada processo de 

embalagem dos materiais. 

10) Realizar o transporte dos materiais processados até a CME em carrinho fechado ou 

protegidos por campos de pano. 

 

 CME (esterilização, arsenal, transporte): 
      1) Realizar lavagem das mãos e antissepsia com álcool 70% antes do contato com o 
material estéril e antes do armazenamento, prevenindo contaminação de materiais e 
superfícies devido a manipulação.    
      2) Utilizar EPIs padronizados: máscaras cirúrgicas ou de pano, touca, durante todo o 
período de trabalho. 
     3) Não utilizar adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios, brincos, toucas de tecido, 
crachás com corda.  
     4) Manter higiene frequente do ambiente: bancada de trabalho e objetos, maçanetas, 
puxadores dos armários, interruptores de luz, além dos painéis de comando das autoclaves, 
carrinho de apoio dos cestos, etc.  (desinfecção com álcool 70%). 
    5) Manter distanciamento pessoal (mínimo de 1,5m). 
    6) Evitar circulação desnecessária em corredores e demais dependências do HV. 
    7) Realizar o transporte das caixas e materiais processados na CME até o BCPA/BCGA 
em carrinho fechado ou protegidos por campos de pano. 

 
 

• Tempo de Sobrevivência do Coronavírus em Cada Material: 
1) Aço: 48h 

2) Plástico, Silicone, Cerâmica, PVC, Metais, Teflon: 5 dias 

3) Vidro: 4 dias 

4) Papel: 4-5 dias 

5) Madeira: 4 dias 

6) Alumínio: 2-8 horas 

7) Látex: 8 horas 
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