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SUCESSO É 

LIMPAR E 

ESTERILIZAR 

TUDO!

COMO TUDO COMEÇOU....



90% DAS NOSSAS CÉLULAS

SÃO DE MICRORGANISMOS

Base teórica para proposição de classificação

dos materiais por  Spaulding, 1968



Classificação dos materiais
(Spaulding, 1968)

• CRÍTICO              Limpeza + Esterilização

(tecido não colonizado - estéril)

• SEMI-CRÍTICO       Limpeza + Desinfecção ↑/± nível

(tecido colonizado)

• NÃO CRÍTICO             Limpeza (s / mat. orgânica)

(pele íntegra ou contato indireto) 

Obc: Limpeza + desinfecção de ↓ ou +/- nível (c / mat. orgânica)
Art. 21-Parágrafo único. O processamento de produtos para saúde não críticos pode ser realizado em outras unidades do serviço de saúde desde

que de acordo com Procedimento Operacional Padronizado - POP definido pelo CME. COMADRES, PAPAGAIOS, MATERIAL PARA BANHO DE PACIENTE ...
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A ÚNICA CATEGORIA QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS PARA 

CLASSIFICAÇÃO É A CATEGORIA DOS CRÍTICOS

RECOLHIMENTO

LIMPEZA

CONTROLE TOTAL  DO 

PROCESSAMENTO DE  PRODUTOS 

CRÍTICOS PARA SAÚDE COM 

RASTREABILIDADE

TRANSPORTE

GUARDA E

DISTRIBUIÇÃO

VALIDADE ?

EMBALAGEM

ESTERILIZAÇÃO

INSPEÇÃO

CME

SEGURANÇA

TOTAL DA 

QUALIDADE





Desinfecção: definição ...

”menos que esterilização, mais que limpeza”
• Desinfecção: processo FÍSICO

ou químico de destruição de
microrganismos em forma
vegetativa, mas não
necessariamente as formas
esporuladas, aplicado a
superfícies inertes (produtos,
equipamentos e superfícies
fixas), previamente LIMPOS*.

Segundo o nível da ação
germicida os desinfetantes
químicos podem ser definidos
em três categorias:

▲ alto ►médio ▼ baixo nível

Semicríticos

*Há atualmente formulações de desinfetantes químicos para ambiente com

ação tensoativa que limpa e desinfeta ao mesmo tempo (2 em 1).



POLÊMICA

Os diferentes métodos  de 

desinfecção são 

equivalentes em vantagens e 

desvantagens?

QUÍMICO MANUAL

QUÍMICO AUTOMATIZADOQUÍMICO FÍSICO (Tº)

 Hipoclorito

 Ácido peracético

 Glutaraldeído

 Ortoftaldeído
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Todos os 

materiais semi-

críticos são 

passíveis de 

Termodesinfecção

NÃO!



Desinfecção de endoscópios: 

como fazer?

DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE 

DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL



Tranquilidade que o desconhecimento 

nos permitiu no passado:

• Endoscópios digestivos são materiais 

semi-crítico cujo processamento é 

permitido em unidades satélites.

•Contaminam-se SEMPRE ao adentrar 

pela boca/narina.

• Embora o conhecimento de que a 

limpeza era negligenciada 

comprometendo a desinfecção de alto 

nível, consolávamos com o pressuposto 

de que o sistema gastro intestinal é 

colonizado e resistente ....



ATÉ O NEWS DE 18/02/2015:  7 INFECTADOS COM 2 ÓBITOS (179 EXPOSTOS)









Prions

(Ex: Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis)

Processamento de prions

Esporos

(Ex.: Bacillus, C. difficile)

Esterilização

Coccidia

(Ex.: Cryptosporidium)

Desinfecção de alto nível

Micobactérias

(Ex.: M. tuberculosis, M. avium)

Cistos

(Ex.:Giardia)

Desinfecção de nível 

intermediário

Vírus pequenos, não envelopados

(Ex.: Poliovirus)

Trofozoítas

(Ex.: Acanhtamoeba)

Bactérias Gram-Negativas

(Ex.: Pseudomonas, Providencia)

Fungos

(Ex.: Candida, Aspergillus)

Vírus grandes, envelopados

(Enterovirus, Adenovirus)

Bactérias Gram-positivas

(S. aureus, Enterococcus)

Desinfecção de nível baixo

Vírus lípidicos envelopados

(HIV, HBV)

SÍNTESE PRINCIPAL: 

DESIGN CONTRIBUI / 

IMPEDE LIMPEZA 

COMPLETA PARA  

AÇÃO DO 

DESINFETANTE DE 

ALTO NÍVEL

Graziano, Padoveze, 2011: Modificado a partir de 

RUTALA & WEBER, 2008 e MAcDONNEL & RUSSEL, 1999. 

ORDEM DECRESCENTE DE RESISTÊNCIA DOS GRUPOS 

MICROBIANOS AOS AGENTES QUÍMICOS DESINFETANTES



LIMPEZA
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DESINFECÇÃO ESTERILIZAÇÃO 

POR ETO

CONSERVAÇÃO  DO EQUIPAMENTO

ÁGUA  CONTROLADA

ROTINA DE INSPEÇÃO COM FIBROSCÓPIO



Etapa mais importante do processamento de 

óticas flexíveis: LIMPEZA !!!

Copyright © 2004 WA Rutala

SINNER, Herbert, and FRIES, Walter. "Colored cleaning agents." U.S. Patent No. 3,058,916. 16 Oct. 1962.

Círculo de Sinner



JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Oct 14;13(9):187-243. doi: 10.11124/jbisrir-2015-2307.

Safe storage time for reprocessed flexibleendoscopes: a systematic review.

Schmelzer M1, Daniels G1, Hough H2.

Abstract

BACKGROUND:

Flexible endoscopes are used to diagnose and treat gastrointestinal and pulmonary diseases. They have narrow, internal channels which are

used to insert instruments, air and water into hollow organs and to remove tissues and secretions. Since endoscopes are contaminated during

use and have heat sensitive components that cannot be sterilized, they are reprocessed with cleaning and high-level disinfection to destroy

microorganisms. Knowing how long reprocessed endoscopes can be safely stored is essential for preventing infection and decreasing

unnecessary costs.

OBJECTIVE:

The objective was to systematically review the best available evidence related to safe storage time (in days) of flexibleendoscopes that have

undergone reprocessing in order to determine when they can be safely used again without posing any risk of contamination from pathogens.

INCLUSION CRITERIA:

Types of equipment: The types of equipment were flexible endoscopes that had been reprocessed according to recommended guidelines,

stored for a specified period of time, and tested for microorganisms. Intervention: The intervention was the length of time (in days) that

reprocessed endoscopes were appropriately stored before use. Types of studies: This review included non-randomized controlled trials and

prospective cohort studies. Types of outcomes: This review considered studies that included the outcome measure: microbial growth

on endoscopeswhich was measured with microbiological cultures.

SEARCH STRATEGY:

The search strategy aimed to find studies in English and Spanish and included published and unpublished studies from 1990 to 2014. An initial

search of CINAHL, MEDLINE/PUBMed and EMBASE was conducted followed by an analysis of the text words contained in the title and abstract

and index terms used to describe the articles. Next, a search using all identified keywords and index terms was undertaken across all included

databases. Then, the reference lists of all identified reports and articles were searched for additional studies. A citation search was performed

in order to find additional studies that cited those already located.

METHODOLOGICAL QUALITY:

The Joanna Briggs Institute's critical appraisal instruments were used to assess methodological quality.

DATA EXTRACTION:

Data were extracted from studies in the review using the Joanna Briggs Institute data extraction form.

DATA SYNTHESIS:

Since the findings were expressed using descriptive statistics, a meta-analysis was impossible. Therefore, the findings have been summarized

in a narrative form with tables and a figure.

RESULTS:

Ten studies met the appraisal criteria and were included in the review. Storage time ranged from two to 56 days, and all 10 studies concluded

that endoscopes could safely be stored for the time measured. Seven studies measured microbial growth in all channels; six involved storing

the endoscopes for at least three days and five for at least seven days. The contamination rates were low (2% at three days and 4% at seven

days) and pathogens were rare. The contamination rate remained consistent over time.

CONCLUSIONS:

Endoscopes can be stored for seven days if they have been effectively reprocessed and appropriately stored. Ongoing surveillance cultures

are necessary to verify reprocessing effectiveness.

The Joanna Briggs Institute.
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Microbe growth in 

Patient-Ready scopes: 

Due to Wet Channel
L
o
g

1
0

c
fu

/m
L

Scopes tested: 2 Hrs: N=12, 24 Hrs: N=15, 48 Hrs: N=15 

~ 50% of scopes

had growth Drying 10 mins:

No detectable 

microbes at

2, 24 or 48 Hrs 

[N=19 scopes]

[Alfa MJ & Sitter D  1991 J Hosp Infect.]

Hours Post-HLD

Pat DeGagne Nancy Olson Michelle Alfa



Drying Endoscope channels

Channel-purge Storage cabinet

- air flushed through channels

- many manufacturers

Dri-scope Aid 

- air flushed through channels 

OR: ensure alcohol/forced air drying 

adequately done



Desinfetantes químicos

Desinfecção
(SEMI-CRÍTICO)

Alto 
nível

Baixo nível

Nível 
intermediário



ALDEÍDO CONFORME COM A RDC ANVISA nº 

35/2010 (GLUTARALDEÍDO/OPA)

VANTAGENS

• Compatibilidade

•  Custo?

• Estabilidade

• Recursos para

monitoração da [ ]  e  pH que 
assegura o reuso

OBSERVAÇÕES
• Tolerância intrínseca ao

M.massilienses INCQS 594 
(glutaraldeído)

• ANAFILAXIA com cistoscopias
repetidas em pacientes 
oncológicos (OPA)

• Toxicidade por inalação/contato

• Odor pungente → volátil

• Cuidados no REUSO da solução

• Fixa sujidade  
residual→BIOFILMES

• Impregnação química →aeração?

• Enxágue difícil; colite em 
pacientes 

• Área privativa e bem ventilada, 
EPI e EPC, monitoramento 
ambiental e avaliação médica 
periódica dos profissionais (RDC 
ANVISA 6/2013;

Toxicidade do Glutaraldeído

Face

Corpo

Mãos

EPI



ÁCIDO PERACÉTICO CONFORME COM A 

RDC ANVISA nº 35/2010

VANTAGENS

• Rapidez 

• Estabilidade fórmula 
dependente

• Não fixa matéria orgânica 
residual

• Fácil enxágue

• Recursos para

monitoração da [ ]

que assegura o reuso

• Baixa toxicidade ???

OBSERVAÇÕES

• Compatibilidade variável podendo 
ser corrosivo para algumas ligas e 
metais

• Odor avinagrado desagradável

• Cuidados no REUSO da solução

• Impregnação química →aeração?

• Dependendo da formulação, 
irritante para pele, olhos e trato 
respiratório

• Variadas formulações com 
diferentes vantagens, 
desvantagens e limitações dos 
produtos



ÁCIDO PERACÉTICO

FÓRMULA 1
• Ácido Acético + Peróxido Hidrogênio ↔ Ácido Peracético (0,2% -

0,35%) + Água         (⇓ ph)

FÓRMULA  2
• acetilcaprolactama + peróxido de hidrogênio ⇒ Ácido Peracético

(0,15%- 0,09%)       (ph 5,5-7)

FÓRMULA  3
• perhidrólise de tetraacetiletilenodiamina –TAED ⇒ Ácido 

Peracético (0,3%- 0,1%)           (ph 7,5-8,5)- agitação 15’

FÓRMULA  4... 5... 6...



GLUCOPROTAMINA 5% (Amina)

conforme com a  RDC ANVISA nº 35/2010
VANTAGENS

• Originada de matérias primas 
naturais e fontes renováveis.

• Compatibilidade com materiais 
sintéticos, metálicos e óticos.

• LIVRE de aldeídos, ácido peracético, 
quaternário de amônio e PHMB.

• Estabilidade da solução diluída de 
até 14 dias.

• Estabilidade em prateleira até 5 
anos após a fabricação.

• Não fixa matéria orgânica residual: 
tensoativo não iônico.

• Fácil enxágue.

• Descarte do produto diluído 
diretamente no esgoto.

• Recursos para monitoração da [ ] 
que assegura o reuso.

• Odor agradável.

• Baixa toxicidade ???

OBSERVAÇÕES

• Tempo de contato de 30’

• Cuidados no REUSO da 

solução

• Pouco experiência no uso



Amina Terciária + Quaternário de última 

geração, isento de cloreto conforme com a  

RDC ANVISA nº 35/2010

VANTAGENS

• Compatibilidade com metal

• Solução pronto uso

• Estabilidade até 28 dias

• Estabilidade em prateleira

• Não fixa matéria orgânica 
residual

• Fácil enxágue

• Biodegradável; até 30 l → ralo

• Recursos para

monitoração da [ ]

que assegura o reuso

• Baixa toxicidade ???

OBSERVAÇÕES

• Ação desinfetante a partir 

de 30’

• Odor de amina

• Cuidados no REUSO da 

solução (Kit específico)

• Descarte > 30 l neutralizar 

com betonita

• Pouco experiência no uso



ALERTAS DA RDC ANVISA nº15/2012

 Art. 55 A sala de desinfecção química deve conter bancada
com uma cuba para limpeza e uma cuba para enxágue com
profundidade e dimensionamento que permitam a imersão
completa do produto ou equipamento, mantendo
distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não permitir
a transferência acidental de líquidos.

 Art. 56 O sistema de climatização da sala de desinfecção
química deve atender além do disposto nas normatizações
pertinentes, os seguintes itens:

 I - Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2;

 II - Manter um diferencial de pressão negativo entre os
ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 2,5
Pa;

 III - Prover exaustão forçada de todo ar da sala com descarga
para o exterior da edificação.

 Parágrafo único. O ar de reposição pode ser proveniente dos
ambientes vizinhos, exceto da área suja.

IDEM RDC ANVISA nº 6/2013
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Ausência de

sujidades

•Imersão/contato completo

(preencher lúmens)

•Expor o material pelo tempo

indicado pelos fabricantes, e

aprovado pelo registro na ANVISA

• Controlar a concentração e

o pH quando a solução for

reutilizada (glutaraldeído,

ácido peracético, ALCOOL?).

Art. 90 O CME deve realizar a monitorização dos 

parâmetros indicadores de efetividade dos 

desinfetantes para artigo semicrítico, como 

concentração, pH ou outros, no mínimo 1 vez ao dia, 

antes do inicio das atividades.

§ 1º Os desinfetantes para artigo semicrítico devem 

ser  utilizados de acordo com os parâmetros 

definidos no registro do produto.

§ 2º Os parâmetros, inicial e subsequentes, dos 

desinfetantes para artigo semicrítico, devem ser 

registrados e arquivados pelo prazo mínimo de cinco 

anos.
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TENDÊNCIA....

GERMICIDAS QUÍMICO LÍQUIDO POR MÉTODO AUTOMATIZADO
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 Álcool: etílico ou isoopropílico 70% peso/volume

30’’ de aplicação e evaporação natural

 Cloro inorgânico: hipoclorito de sódio 1% - 0,5%

( 10.000 ppm 30’ )

orgânico (pó - 10’)       

(Material de inaloterapia e assistência ventilatória)

 Fenol sintético: limpa / desinfeta

monoperssulfato de potássio ( aprovado 

por enquanto sómente para ambiente )

 ASSOCIAÇÕES: Ex. quaternário de amônio + 

formaldeído + etanol

Outros .... Por exemplo QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 

DESINFECÇÃO  DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

X



DESINFECÇÃO  DE BAIXO NÍVEL

 QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (algumas formulações)

 HIPOCLORITO DE SÓDIO: 0,02% por 30’

Indicação: quando a garantia da

baixa toxicidade é prioritária



Seleção de Produtos 
DESINFETANTES

• Ideal: comitê multiprofissional

• Participação obrigatória da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar

• Basear-se em informações fidedignas:

1º - literatura

2º - documentação

3º - outros usuários

4º - fabricante



RDC ANVISA nº 35/2010

AQUI E AGORA.....
Desinfecção química manual

(erro humano, exposição ocupacional, EPC...)

COMO ESCOLHER O MELHOR PRODUTO QUÍMICO 

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL ?

Staphylococcus aureus

Salmonella choleraesuis

Escherichia coli

Pseudomona aeruginosa

Trichophyton mentagrophytes

Candida albicans

Mycobacterium smegmatis

Mycobacterium bovis (BCG)

Mycobacterium massiliense INCQS 00594

Bacillus subtilis e Clostridium sporogenes

1. SEGURANÇA MICROBICIDA
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http://www.google.com.br/url?url=http://www.biroskadakeka.com.br/2013/07/tristeza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=frbfU7iFB-zLsAT1-IDQAw&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNE3aTjK8F1n-l-yjAhujxHcWSEY2Q
http://www.google.com.br/url?url=http://www.redeamigoespirita.com.br/profiles/blogs/mensagem-psicofonica-sobre-os-acontecimentos-que-se-aproximam-no&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BrffU9bzPMrNsQSg-4LYBw&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGXiw_wuCpouPvn51Uh_7E7zko_dw
http://www.google.com.br/url?url=http://www.redeamigoespirita.com.br/profiles/blogs/mensagem-psicofonica-sobre-os-acontecimentos-que-se-aproximam-no&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BrffU9bzPMrNsQSg-4LYBw&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGXiw_wuCpouPvn51Uh_7E7zko_dw


MAIS.... 2, 3, 4, 5, 6... 12
2. Compatível com o equipamento

3. Ação rápida

4. Não fixe matéria orgânica

5. Fácil enxágue

6. Baixa toxicidade ocupacional/paciente/ecosistema

7. Baixa inativação por matéria orgânica

8. Estável

9. Recursos para reuso seguro da solução

10. Odor agradável

11. Boa aceitação do usuário

12. Custo acessível e disponibilidade no mercado
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