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Cada paciente submetido a um

procedimento médico tem uma

expectativa básica de que o ambiente

e os instrumentos estão limpos e

seguros*.

"Como paciente, quero que todos os dispositivos

reprocessados estejam nas mesmas condições

que quando eram novos, acredito então que as

possibilidades efeitos adversos diminuem”.*
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“Nos últimos anos, essa expectativa foi abalada por

relatos de pacientes com infecções graves

decorrentes do incorreto processamento de PPS

reutilizáveis, colocando em check o domínio e o

conhecimento que envolvem este assunto.”

*2011 Summit, Reprocessing

Priority Issues from the AAMI/FDA Medical Device Reprocessing Summit

Segurança



2016 – 24 pacientes submetidos a cirurgia de catarata em SBC, 22

perderam a visão por infecção por p.aeruginosa

2015 – 100 pacientes submetidos a endoscopia retrograda para

colangiopancreatografia nos EUA apresentam infecções por

Enterobacteriaceae resistentes a carbapenem (CRE), Klebsiella e

Escherichia coli.

2012 - O ECRI Instituto citou a contaminação cruzada de endoscópios

flexíveis reprocessados incorretamente na sua lista de Top 10 de

perigos de tecnologia para saúde.

1998-2009 - 2520 pacientes submetidos a videocirurgias,

lipoaspiração, lipoenxertia no Brasil apresentaram infecções por

micobacteria.
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Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga

microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água,

detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação

mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies

internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro

para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.

Limpeza: 

Resolução de Diretoria Colegiada – (RDC) Nº 15 de 15 de março de 2012, da Agência Nacional 

De Vigilância Sanitária (ANVISA)





• A lavagem-desinfecção testada foi extremamente eficaz

redução da carga microbiana

• A contaminação com as bactérias expostas como as não

expostas foram eliminadas (MRSA, VRE, P. aeruginosa e M.

terrae, Tabela 1).

• Os esporos G.stearothermophilus expostos foram

substancialmente reduzidos, mas os esporos não-expostos

ou "ocultos" não foram eliminados.

Resultados



• Quais as interações químicas e físicas que ocorrem nos

processos de limpeza?

• Dependendo da substância de teste utilizada, qual a real

relevância no contexto clínico do dia-a-dia;

• Exemplo materiais: cimento ósseo, sêmola, gema de ovo,

sangue, muco, gorduras, são substâncias de consistência

e composição muito diferentes

• Podemos padroniza-las como monitores ou validadores do

processo de limpeza?

Reflexão importante: 



COMPOSIÇÃO: Sujidades x Superfícies 



• Algumas sujidades são fáceis

de ver e remover; outras não.

• PPS com conformações complexas é

um grande desafio para o processo

de limpeza.

Desafios Cotidianos 



• O objetivo do processo de limpeza é remover todas as

sujidades, não apenas as fáceis de ver e remover.

• A limpeza adequada requer as ferramentas certas, a

técnica correta e a atenção aos detalhes.

• Um PPS pode parecer limpo à primeira vista, mas pode

abrigar sujidades não visíveis.



Art. 73 É obrigatório o monitoramento, com

periodicidade definida em protocolo elaborado pelo

CME, da limpeza dos produtos para saúde e dos

equipamentos automatizados de limpeza dos

produtos para saúde.

Monitoramento 

Brasil, 2012



Monitoramento

Art. 74 O CME Classe II deve  
monitorar a qualidade da água 

periodicamente, incluindo a 
mensuração da dureza da 

água, ph, íons cloreto, cobre, 
ferro, manganês e a carga 

microbiana (Portaria nº 2914, 
12/12/11

Qualificação dos equipamentos 
(QI,QO,QD)

Art. 24 Cada etapa do 
processamento do instrumental 
cirúrgico e dos produtos para 

saúde deve seguir Procedimento 
Operacional Padrão - POP 
elaborado com base em 

referencial científico atualizado 
e normatização pertinente

Monitorar os equipamentos 
periodicamente utilizando 

indicadores comercialmente 
disponíveis 

Art. 76 A limpeza dos PPS, seja 
manual ou automatizada, deve 

ser avaliada por meio da 
inspeção visual, com o auxílio de 

lentes intensificadoras de 
imagem, de no mínimo oito 

vezes de aumento, 
complementada, 

Monitorar a eficácia do 
processos utilizando indicadores 

comercialmente disponíveis 

Art. 29 Os profissionais da CME e 
da empresa processadora 

devem receber capacitação 
específica e periódica 
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• Investigação e monitorização contínua dos fatores

hidromecânicos dentro da câmara e a configuração

da carga.

Mais Desafios  



• Retenção de resíduos de acordo com a

geometria do dispositivo médico (concepção,

famílias de produtos) com vista à obtenção de

condições ótimas para eliminar os resíduos.

Mais Desafios  



Sujidade visível

Sujidade invisível

Desafios – detectar o invisível



1. Consenso sobre “quão limpo é limpo" -

definir protocolos adequados de

validação de limpeza para processar

produtos para saúde reutilizáveis.
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Pontos de atenção no  PPS



2. Criar instruções

padronizadas e

claras e passos

repetitivos no PPS

sempre que possível.
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Pontos de atenção no  PPS
EX.: IDU do fabricante para limpeza                

ZIMMER Instrumentos Ortopédicos

3. Atenção aos requisitos de processamento

no fluxo do processo considerando-se o

design do PPS.



4. Considerar os fatores humanos ao desenvolver os requisitos

de processamento.

5. Compartilhamento as informações para ampliar o uso das

melhores práticas de processamento.

6. Melhorar as competências dos profissionais através do reforço

da formação, educação e certificação.

7. Desenvolver o entendimento e compreensão em toda a

comunidade de saúde sobre as consequências de

processamento inadequado dos PPS.

*2011 Summit, Reprocessing

Priority Issues from the AAMI/FDA Medical Device Reprocessing Summit



Dispositivos Comercialmente Disponíveis











Resultados 

mostram que o  

Teste ProReveal

pode detectar tão 

pouco quanto  

50ng de proteína, 

que é cem vezes 

mais sensível do 

que os atuais 

testes de proteína.



Gorduras



Desafios do 
cotidiano

Resultados

Monitoramento periódico 
da qualidade da água 

Qualificação dos 
equipamentos (QI,QO,QD)

POP 

(genérica – família, tipo de 
sujidade; falta de IDUs, 

validação do processo)

Composição da cargas Insumos e artefatos

Escovas

Detergentes

Indicadores

Demanda x Dinâmica x RH Inspeção

Visual
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