
Regulação do (re)processamento de 
produtos em Serviços de Saúde: 

Desafios e Perspectivas

I Congresso Mineiro de Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Infeccções

24 de novembro de 2017

Benefran J S Bezerra

GRECS/GGTES/Anvisa



ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS



Regulação Brasileira

✓Portaria DIMED nº 03/1986
✓Portaria DIMED nº 04/1986

✓Portaria DIMED nº 08/1988

✓Portaria Interministerial nº 04/1991
✓Portaria Interministerial nº 482/1999 (Vigente)

✓RDC nº 30/2006
✓RE nº 515/2006

✓RDC nº 156/2006 (Vigente)
✓RE nº 2605/2006 (Vigente)
✓RE nº 2606/2006 (Vigente)



✓RDC nº 156/2006
Dispõe sobre o registro, rotulagem e reprocessamento de produtos
médicos, e dá outras providências.

Produtos com 
Reprocessamento 

Proibido

Produtos Passíveis de 
Reprocessamento

DEVEM APRESENTAR OS 
DIZERES: “Proibido 

Reprocessar”

VEDADA A UTILIZAÇÃO DOS DIZERES: 
“Proibido Reprocessar”

PODERÁ APRESENTAR OS DIZERES: “O 
fabricante recomenda o uso único”



✓RDC nº 156/2006

ANVISA, mediante evidências científicas  - Enquadrar os produtos 
médicos.

Enquadramento - Ato do registro/cadastro.

A segurança na utilização dos produtos reprocessados é de 
responsabilidade dos serviços de saúde.

Proibida a comercialização de produtos reprocessados.

As empresas e serviços de saúde que realizam reprocessamento 
devem adotar protocolos que atendam às diretrizes indicadas em RE.

Nota Técnica GEMAT/GGTPS nº 01 (2013)



✓RE nº 2605/2006
Estabelece a lista de produtos médicos enquadrados como de uso único
proibidos de ser reprocessados – O Produto Não Pode Constar na Lista



✓RE nº 2606/2006 - Diretrizes para elaboração, validação e implantação de
protocolos de reprocessamento de produtos médicos – Em revisão

As empresas reprocessadoras e os serviços de saúde  - reprocessamento de produtos 
médicos críticos e semi-críticos devem:  elaborar, validar e implantar os protocolos de 
reprocessamento atendendo ao estabelecido nestas diretrizes, visando à segurança do 
paciente.
• I - Análise e pré-seleção dos produtos a serem reprocessados; 
• II - Elaboração de protocolo teste para cada marca e tipo de produto selecionado; 
• III - Avaliação dos resultados da aplicação do protocolo teste; 
• IV - Elaboração do protocolo de reprocessamento; 
• V - Capacitação da equipe para implantação do protocolo; 
• VI - Monitoramento da implantação do protocolo de reprocessamento; 
• VII - Monitoramento dos eventos adversos associados ao uso do produto reprocessado;
• VIII - Monitoramento do descarte do produto reprocessado; e 
• IX - Revisão do protocolo de reprocessamento.



QUESTÕES LEGAIS

✓Não Constar na Lista – RE 2605/2006
✓Não Constar no Rótulo – “Proibido reprocessar”

=PROCESSAMENTO POSSÍVEL

DO PONTO DE VISTA LEGAL



MUDANÇAS – CP 257/2016 
(156/2006 e 2605/2006)

+

PROPOSTAS EM REVISÃO
(2606/2006)



O que a CP nº 257/2016 propõe?

Produto para 
a saúde

Reúso 
proibido

Passível 
de reúso

Com método indicado 
pelo fabricante

Sem método indicado 
pelo fabricante



✓Consulta Pública n° 257, de 28 de setembro de 2016

FLUXOGRAMA DE CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE
PARA FINS DE ELABORAÇÃO DA LISTA DE
PRODUTOS PARA SAÚDE DE REÚSO
PROIBIDO.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:
A: RISCO ALTO – REÚSO PROIBIDO
B: RISCO BAIXO – PASSÍVEL DE REÚSO



Produto a Ser Processado

Instruções do Fabricante 
são adequadas*?

Processar conforme indicação**

Reúso Proibido?
Não ProcessarSim

Não Sim

Há método reconhecido 
como adequado e seguro?

*Qualidade das 
instruções - ISO 17664

Não

Não Processar

NãoSim

Processar conforme 
indicação**



Instruções para o 
(re)processamento

Refletir o uso pretendido

Claras

Recomendar limpeza 
criteriosa

Indicar o microbicida 
apropriado

Tecnicamente possíveis

CompletasPassível 
de reúso

Com método indicado 
pelo fabricante

Acessórios especiais

Ponto de Uso

(Des)Montagem

Método de limpeza

Agentes de limpeza

Lavagem/Enxágue

Lubrificantes

Inspeção Visual

Método de Esterilização

Esterilizante residual

Secagem

“Vida de Reuso”

Fonte: FDA. 
Reprocessing Medical Devices in 
Health Care Settings: Validation 
Methods and Labeling 



Fonte: ABNT NBR 
ISO 17664:2015



O que fazer com instruções 
de uso inadequadas?



E os Serviços de Saúde?





QUESTÕES para pensar...

• Quais os efeitos da limpeza, desinfecção e 

esterilização sobre os Produtos?

• Como comprovar que o produto não sofreu alteração 

em sua funcionalidade ou performance?

• Caso o paciente sofra algum evento adverso, quem 

deve ser responsabilizado?



QUESTÕES TÉCNICAS

• Tomada de Decisão

• Custo-Benefício

• Segurança Microbiológica 

• Integridade,Funcionalidade e Desempenho

• Ciclo de Vida

• Eventos adversos



Elaborar e Validar Protocolos de Processamento.

•Escrito e Aprovado
•Descritivo e Detalhado
•Aplicável
•Baseado em evidências objetivas

Estabelecer por evidência objetiva de que um processo produz 
consistentemente um resultado ou produto que atende às 
suas especificações predeterminadas.



RE - 2606/2006 – Exigência de Validação de Protocolos de 

Processamento

• Validação de Protocolos de Processamento:

• Definição de Produto X Processo X Tecnologia com especificação de 

requisitos para cada etapa

• Parâmetros mínimos para a definição de cargas de referência/ cargas 

desafio – pior caso, na pior situação

• Validação de limpeza/ de esterilização/ transporte/ utilidades etc.

• Ensaios/ avaliação de funcionalidade e validação retrospectiva –

Eventos adversos e Queixas Técnicas (Não conformidades)



DOCUMENTAÇÃO – REQUISITOS ESTRITOS



VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA

• Definição de Desafio com base no Pior Caso

• Agrupamento por famílias  (Plano Mestre de Validação)

• Seleção de Soil test apropriado e clinicamente relevante¹

• Estabelecimento das condições de validação (sítios de inoculação, uso em 

condição simulada)

• Validação de metodologias de recuperação e análise

• Exigência de métodos quantitativos 

¹ ISO 15883



SEGURANÇA  - LIMPEZA

Leichsenring, m.L. Dissertação [desenvolvimento e validação de protocolo para reutilização de cateteres de eletrofisiologia não 
tunelados com estudo de custo-minimização no hospital de clínicas da universidade estadual de campinas.] Unicamp



SEGURANÇA  - LIMPEZA





ESTABELECE
PROCESSO DE

LIMPEZA

APLICA O

PROCESSO

AVALIA LIMPEZA

VISUALMENTE

AVALIA LIMPEZA 

COM MONITOR

VALIDA COM ALGUM 

MÉTODO 

QUANTITATIVO

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO

APLICA O 
PROTOCOLO



SEGURANÇA  - PROCESSO - DESINFECÇÃO/ 
ESTERILIZAÇÃO

• Qualificação de Instalação

• Qualificação de Operação

• Qualificação de Performance/Desempenho*

• Rotina de monitoramento e controle

• Compatibilidade agente x matéria-prima 



SEGURANÇA – Processos Físicos e Químicos podem afetar 
características e funcionalidade do instrumental?

1. BROWN, Stanley A, MERRITT, 
Katharine, WOODS, Terry O e BUSICK, 
Deanna N. Effects on Instruments of the 
World Health Organization–
Recommended Protocols for 
Decontamination after Possible 
Exposure to Transmissible Spongiform 
Encephalopathy– Contaminated Tissue. 
J Biomed Mater Res Part B: Appl
Biomater [online]. 2005. Vol. 72, p. 186–
190. 



SEGURANÇA – Processos Físicos e Químicos podem afetar 
características e funcionalidade dos produtos?



LUCAS et al. Validação do reprocessamento de cateteres cardíacos angiográficos: Uma 
avaliação da funcionalidade e da integridade. Revista da Escola de Enfermagem. 2010. 
Vol. 44, no. 4, p. 947–955. DOI 10.1590/S0080-62342010000400013. 

SEGURANÇA – Processos Físicos e Químicos podem afetar 
características e funcionalidade dos produtos?



LUCAS et al, 2010



a)Se comprovado que todas as superfícies do material não podem
ser limpas, ele não pode ser reutilizado;

b)Se a esterilidade pós reprocessamento não pode ser
demonstrada, o material não pode ser reutilizado;

c) Se a avaliação de resíduos químicos tóxicos indicar risco de uso
no paciente, o material não pode ser reutilizado;

d)Se a integridade e funcionalidade do dispositivo de uso único
não puderem ser demonstradas e documentadas como seguras
para o paciente, o material não pode ser reutilizado.

FDA. Guidance for industry and FDA staff- medical device user fee and modernization act of 
2002, validation data in premarket notification submissions (510(k)s) for reprocessed 
single-use medical devices. 2006. 



ANÁLISE DE RISCO EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS

Serviços de Saúde devem definir:

Produto será 
processado?

Como será 
executado?

Em que 
condições? Estrutura Física

Pessoal

Tecnologias

Gestão 

Processos

• Devendo considerar:

• Criticidade*;

• Uso anterior e posterior;

• Orientações do fabricante do produto;

• Requisitos especiais para o seu processamento**.

• Relatos de possíveis Eventos Adversos associados(?)



Proposta de classificação de produtos 
para a saúde passíveis de reúso

Produto para a saúde 
passível de reúso

Não crítico

Crítico

A – sem requisitos especiais para 
o processamento

B – requisitos especiais para o 
processamento

Semicrítico

C – requisitos mais restritivos 
para o processamento

A – sem requisitos especiais 
para o processamento

B – requisitos especiais para o 
processamento

Hygiene Requirements for the 
Reprocessing of Medical Devices.

[Bundesgesundheitsbl 2012 • 
55:1244–1310] 



Proposta de  critérios para a classificação de 
produtos para a saúde passíveis de reúso

Requisitos Especiais
• Aspectos relativos à conformação e materiais de que o produto

para a saúde é feito.
• Efetividade de limpeza;
• Efeitos do processamento sobre a funcionalidade ou integridade do

produto para a saúde – métodos; transporte; produtos médicos
ativos;

• Definição de número de reúsos pelo fabricante;



Regulação do (re)processamento de produtos em Serviços de Saúde: Desafios e Perspectivas

PERSPECTIVAS – REQUISITOS GERAIS



Crítico – A e B





Requisitos Mais Restritivos - C

Mais restritivos
• Desafio da limpeza exige processo de reengenharia
• Métodos e Agentes de esterilização – limitações e lacunas de

conhecimento
• Exigência de Sistema de Gestão de Qualidade implantado com

base em Sistema de Gestão de Risco de Produtos para a Saúde.





Passível 
de reúso

Sem método indicado 
pelo fabricante





ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS



Proposta de categorização dos serviços de 
saúde

Conforme o tipo de produto que deseja processar:
I: Não crítico, Semicrítico A e Crítico A;
II: Não crítico, Semicrítico A e B e Crítico A e B;
III: Todos os tipos + Crítico C

Requisitos diferentes para estrutura, processos, resultados, e
garantia da qualidade.

Passível de 
reúso

Sem método indicado pelo 
fabricante
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REQUISITOS GERAIS – Serviços Tipo 1

• Protocolo de Processamento de Produtos** -> Definição de

Responsabilidades e decisão quanto ao reprocessamento por família

• O que será processado, como e por quem.

• Quando deve ser revisado – periodicamente ou mediante alerta.

• Análise de Risco* - por família

• Procedimentos Operacionais Padrão***

• Documentação.
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REQUISITOS ESTRITOS - Serviços Tipo 2

• Protocolo de Processamento de Produtos** -> Definição de

Responsabilidades e decisão quanto ao reprocessamento por família

• O que será processado, como, por quem, e com que fundamento.

• Quando deve ser revisado – periodicamente ou mediante alerta.

• Análise de Risco* - por família

• Procedimentos Operacionais Padrão***

• Exigências da RDC 15/2012 atual/ com devidos ajustes.
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RDC 15/2012 – Alguns ajustes

• Norma de Estrutura x Norma de Processo

• Exigências relativas a utilidades (água, ar)

• Qualidade do vapor

• Requisitos para demais tecnologias (esterilização a baixa temperatura)

• Monitoramento da limpeza

• Revisão de algumas exigências

• Indicadores para monitoramento

• Responsabilidades em todas as etapas
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REQUISITOS ESPECIALMENTE ESTRITOS – Serviços Tipo 3

• Protocolo de Processamento de Produtos** -> Definição de

Responsabilidades e decisão quanto ao reprocessamento por família

• O que será processado, como, por quem, e com que fundamento.

• Quando deve ser revisado – periodicamente ou mediante alerta.

• Análise de Risco* - por família

• Procedimentos Operacionais Padrão***

• Exigências da RDC 15/2012 atual/ com devidos ajustes.

• Requisitos da RE 2606/2006 / com ajustes factíveis



¨

Talvez a melhor solução para os muitos dilemas éticos em torno

reutilização dos dispositivos médicos de uso único é não reprocessar ,mas sim 

acabar com eles totalmente."Em vez de dizer que somos uma sociedade

descartável, vamos recuar e ver como podemos fazê-lo de forma diferente" 

"Como nós podemos projetar esses dispositivos

para que eles possam ser reutilizados e ainda atender às necessidades dos
pacientes“?

Seção de Epidemiologia Hospitalar

Is once always enough? Revisting the single use item A Moszczynski





Muito Obrigado!
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