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O que é um comitê?

É um grupo de pessoas

destacadas de um grupos

maior



O Comitê

Poderes deliberativos ou

executivos, com força para

tomar decisões em nome dos

demais.



São formas organizacionais, nos quais o

poder de decisão é delegado a um grupo

que representa os interesses da

coletividade, em vez de ser delegado a

um único indivíduo.

O Comitê



A Necessidade de Constituir 

um Comitê

Decorrência dos diversos problemas enfrentados: 

• Escassez de recursos 

• Crescente demanda 

• Uso desordenado de recursos 

• Desperdícios 

• Esgotamento de capacidade produtiva 



 Descentralização do poder de decisão

 Promove a integração da ações 

 Participação  e comprometimento 

Objetivos ao se constituir um 

comitê



É necessário implementar  

uma gestão:

• Participativa

• Descentralizada 

• Minimizar os conflitos  

gerados 



Deve constituir um Comitê de

Processamento de Produtos para Saúde -

CPPS, composto minimamente, por um

representante:

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 8º

+500 Cirurgias/mês

- Partos



Diretoria do 

serviço de saúde
Responsável 

pelo CME

Serviço de 

enfermagemEquipe médica

CCIH (Comissão de 

Controle de Infecção 

Hospitalar)

Comitê de Processamento de PPS

Composição Mínima



CPPS do serviço de saúde poderá definir critérios de

aceitabilidade de produtos para saúde, não pertencentes

ao serviço, esterilizados em empresas processadoras

quando a tecnologia necessária para a esterilização do

produto não estiver disponível na CME do serviço de

saúde.

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 23



I - Definir os produtos para saúde a serem

processados no CME ou que devem ser

encaminhados a serviços terceirizados

contratados;

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36

Atribuições CPP:



II - Participar da especificação para a aquisição de produtos para

saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no

processamento de produtos para saúde;

Atribuições CPPS:

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36



Atribuições CPPS:

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36

III - Participar da especificação para a

aquisição de produtos para saúde a

serem processados pelo CME;



IV - Estabelecer critérios de avaliação

das empresas processadoras

terceirizadas, para a contratação

desses serviços e proceder a sua

avaliação sempre que julgar

necessário;

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36



V - Analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade

do processamento dos produtos, propostos pelo responsável pelo

CME;

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36



VI - Manter registros das

reuniões realizadas e

decisões tomadas.

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36



+ 500 Cirurgias/mês - Partos

As competências do comitê de

processamento ficam atribuídas ao

Profissional Responsável pelo

CME

RDC Nº 15, 15 de março de 2012 – Art. 36

= CPPS



“Fazer com que todos analisem os problemas e 

encontrem soluções.” (Hyundai) 

Funções do Comitê



Comitê



1. Promover debates das questões relacionadas aos

problemas que afetam a CME, o hospital e o cliente:

• Estrutura

• Processos

• Resultados

2. Elaborar as propostas para solucionar os problemas

3. Estabelecer metas e prazos

Dados e 
informações 

Identificação 
das oportu- -

nidades 

Definição das 
metas 

Preparar 
planos de ação 

Acompanhar

os resultados 

Atuação do Comitê





3. Criar um comitê multidisciplinar para rever as questões

prioritárias e definir um plano para resolvê-las em toda a

organização.

• As seguintes áreas devem ser representadas: serviço de

controle e prevenção de infecções, gestão de tecnologia

de saúde, endoscopia, gestão de riscos, qualidade,

segurança, educação e gestão de materiais.

AAMI – 2011 

10 Ações que sua organização pode fazer para melhorar o 

reprocessamento

*2011 Summit, Reprocessing

Priority Issues from the AAMI/FDA Medical Device Reprocessing Summit



CDC / FDA Atualização em Saúde

Alerta sobre a necessidade imediata de instalações de

saúde para rever procedimentos de limpeza,

desinfecção e esterilização de dispositivos médicos

reutilizáveis.



 Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a

Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA)

• Alertam os serviços de saúde sobre a necessidade para

manter adequado os processos de limpeza, desinfecção ou

esterilização de PPS reutilizáveis.

• Destacam uma lacuna crítica na segurança do paciente

relacionadas a não conformidades no PPS .



 Os serviços (por exemplo, hospitais, centros cirúrgicos ambulatórios,

clínicas e consultórios médicos) que utilizam PPS reutilizáveis são

convocados a revisar imediatamente as práticas atuais de

reprocessamento para garantir:

1. Cumprem com todas as etapas do processamento de PPS de

acordo com as IDUs fornecida pelos fabricantes,

2. Políticas e procedimentos são consistentes com as normas e

diretrizes atuais.



*2011 Summit, Reprocessing

Priority Issues from the AAMI/FDA Medical Device Reprocessing Summit

Comitês de processamento de produtos

para saúde: garantia de melhores

práticas em CME?

Se todos os profissionais do CPPS estiverem

sensibilizados e envolvidas no processo e

determinados a colaborar.
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