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Processos seguros no manejo de produtos para 
saúde: desafios a serem vencidos.

Pré – limpeza e limpeza.



De 234 eventos, 34% foi 

por limpeza inadequada.



CME é importante nesse 
processo, há muito tempo...



Adequação de pessoal;
Restrições Financeiras;

Má remuneração e alta rotatividade de pessoas;
Má orientação e treinamento;

Falta de incentivos.



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.
Parágrafo único. O POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível para consulta.”

POP... 

Brasil, 2012.

Escopo e 
objetivo

• Clareza

Participação dos 
envolvidos

• Pacientes e 
profissionais

Rigor na elaboração

• Síntese das 
melhores 
evidências; 
considera riscos e 
benefícios 

Clareza e apresentação

• Linguagem e 
formato; definições

Aplicabilidade

• Barreiras para uso; 
custo; critérios para 
monitoramento

Independência

• conflitos de interesse 

www.agreecollaboration.org



Esteja atualizado…

CP: 584, 
585, 586…



https://www.a-k-
i.org/broschueren?lang=en
PTG 2009. ING 2017.

https://www.a-k-i.org/broschueren?lang=en




IUF, 
por favor?

ANSI /AAMI ST 79

Recomendações escritas fornecidas
pelo fabricante que fornecem
instruções para operação e uso seguro
e eficaz de seu dispositivo.

Instrução de uso do fabricante

ABNT NBR ISO 17664



Resolução COFEN 0543/2017

Reflexão:
Geração de demanda,
Recursos humanos e de equipamentos,
Capacidade produtiva...









Definição de Pré Limpeza

Remoção da sujidade visível 

presente nos produtos para 

saúde (Brasil, 2012).



Pré Limpeza

Soluções fisiológicas não...

(AORN, 2013), (Spry, 1999).

com compressa umedecida..

para os canulados devemos irrigá-los

com auxílio de uma seringa. (AORN, 2015),

(Spry, 1999).



Ser desmontados...

Devem ser transportados em recipientes fechados, de 

preferência seco em tempo hábil. 

IFU período máximo de tempo que pode transcorrer entre o uso e a limpeza,

(ABNT NBR ISO 17.664, 2015).

adesão da matéria orgânica e demais

resíduos e a formação do biofilme se tornam

consolidadas. (Lipscomb et al, 2007).

Pré Limpeza



E os agentes pré processamento?

2.1 Agentes de pré-processamento

[..]produtos utilizados antes da limpeza manual 

como um spray de espuma ou um produto para 

transporte úmido...

Por razões práticas [...] recomenda-se que sejam 

transportados em estado seco após o uso e sem 

empregar agentes de pré-processamento.

2013

Pré Limpeza



Limpo – não foi utilizado. Contaminado – foi utilizado.

AAMI ST 79, 2017: todos são contaminados, 

mesmo os não utilizados.

Remoção da sujidade visível



No CME, o enxágue ou imersão da fase de pré-limpeza, tem como objetivo, remover a

sujidade grosseira (Rutala, 2008).

Além de diluir a matéria orgânica, evitar o ressecamento na superfície do material,

dificultado a remoção, prevenindo fixação da sujidade e a oxidação da superfície (AAMI n.79,

2017), (AORN (2013), (Rutala, 2008).

A temperatura da água não deve ser superior a 45°C (APECIH, 2010).

Remoção da sujidade visível



Definição de Limpeza

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, atuando em 
superfícies internas e externas, de forma a tornar o 
produto seguro para manuseio e preparado para 

desinfecção ou esterilização

(Brasil, 2012).



rgânicas In

Sangue

Gordura
Pele

Fezes

Liq. Intersticial 
Outros fluídos

Osso

Microorganismos

rgânicas 106 = 1.000.000

102= 100

“O objetivo do processo de limpeza é eliminar o biofilme e reduzir 

a carga microbiana, quanto menores eles forem, maior a 

segurança dos processos de desinfecção ou esterilização”
(RUTALA e WEBER, 2008; RIBEIRO, 2006). 

Sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga 
microbiana 



• Risco/consequências:

(APECIH, 2010)

Reações inflamatórias/

Endotoxinas, bactérias
Deposição de sais/

Corrosão, biofilme Falha na ação no detergente/ 

Ineficiência da limpeza.

utilizando água,

Temperatura

IDEAL!!!



Pontos de 
enxágue

pH e condutividade

Parâmetros: dureza da água, pH, íons cloreto, cobre, ferro, manganês 
e a carga microbiana.

Quando: periodicidade definida em protocolo.

(Brasil, 2012).

Valores de referência – tipo de água (limpeza, 

enxágue e enxágues PPS críticos).



detergentes

RDC 55, 2012

OMS, 2016:
- Solução deve ser trocada a cada uso E quando sujidade visível.

- Soluções enzimáticas não são desinfetantes...

- Siga Instruções de uso do fabricante.

- Use produtos específicos para limpeza de produtos para saúde (Detergentes domésticos e de 
lavanderias não devem ser utilizados).



RDC n.15 (2012) 

produtos e acessórios de limpeza

Escovas: tipo, tamanho (diâmetro e comprimento) material e tipo das cerdas.

Não podem ser abrasivas e não devem liberar partículas (AAMI n.79, 2012), (RDC n.15, 2012).

Podem ser descartáveis, as reutilizáveis devem ser desinfetadas ou esterilizadas no mínimo

diariamente (AAMI n.79, 2017, OMS, 2016).



por meio de ação mecânica, 

“a limpeza de PPS com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual e

complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência

comprovada”.

RDC n.15 (2012) 



Imagens cedidas por Cybele Ioshida

Hospital Santa Catarina SP.Imagens do autor.



Qualificação mínimo anual.
RDC n.15 (2012) e ISO 15883.



Fonte: Imagem aula Infecon 2018_Dr. Rafael Queiroz

atuando em superfícies internas e externas,



This finding is important because many
surgeons have experienced retained
biodebris in cannulated instruments
during an operation..

Retained bone and other biodebris may
prevent adequate sterilization
of cannulated instruments using standard
practices..

Further strategies..
.. continuous training of CSSD and
operative personnel and periodic
monitoring of reprocessing
protocols.



As cânulas de lipoaspiração não são passíveis 

de limpeza pelos recursos atuais disponíveis 

pelos CME e houve recuperação dos 

microrganismos testados Mycobacteroides

abscessus subespécie massiliense e 

Geobacillus stearothermophilus, demonstrando 

o risco de infecção relacionada ao reuso deste 

produto para saúde 

AVALIAÇÃO DA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE 

CÂNULAS DE LIPOASPIRAÇÃO APÓS 

CONTAMINAÇÃO COM GORDURA, 

MYCOBACTEROIDES ABSCESSUS SUBESPÉCIE 

BOLLETII E GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS: 

ESTUDO EXPERIMENTAL 

BRONZATTI, 2019. 





“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se 

define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia” (W. E. 

Deming)

✓ Analizar impacto de melhorias implantadas

✓ Identificar situações problemáticas

✓ Iniciar ciclos de melhoria para solucionar problemas identificados

✓ Realizar comparações internas no tempo (tendências)

✓ Benchmarking

Indicadores



Fluxogramas, 5W2H, SWOT, 
Seis Sigma, matriz GUT, 

FMEA... 

Ferramentas da qualidade



Qualidade significa fazer certo 
quando ninguém esta olhando.

Henry Ford

Obrigada!!


