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Alguns dados



Definições

• Recursos

– Um factor econômico ou produtivo necessário para
completar uma atividade, ou meio para implantar um 
projeto e atingir o resultado esperado.

• Essencial• Essencial

– Algo fundamental, necessário ou indispensável.

• Spaulding

– Artigo crítico, semi-crítico e não-crítico



Processo de Esterilização

• Depende:

– Área física

– Limpeza 
• manual, mecanica, detergentes

– Embalagem– Embalagem
• permita ação do agente esterilizante, proteja material, efetiva 

barreira biologica, e mantenha esterilidade apos o processo de 
esterilização

– Armazenamento
• Validade relacionada as condições de armazenamento e 

ocorrencia de eventos.

Dunkelberg H, Am. J. Infect. Control 2006;34:285-9.

Mayworm D. J. Hosp. Supply, Process. Distri. 1984;2:32-5.



Métodos de Esterilização

• Físicos
– Calor úmido (auto-clave)

– Calor seco (170 ºC for 60 min ou 150 ºC for 150 min)

• Químicos
– Solução glutaraldeído 2% 

– Solução ácido peracético 0,2%        

– Solução peróxido de hidrogênio 3- 6%

• Gasoso
– Óxido de etileno – ETO

– Plasma de peróxido de hidrogênio

– Autoclave de  formaldeído baixa temperatura



Monitoramento dos Métodos de 
Esterilização 

• Combinação de indicadores mecanicos, químicos e biológicos.

• Indicadores químicos
– 5 classes

– Monitora um ou varios parametros

• Teste de Bowie-Dick• Teste de Bowie-Dick

• Indicadores biológicos

• Facil, não caro, rapido, e alertam apenas quando um dos 
parametros (temperatura, umidade relativa, concentração) 
estão inadequados

Rutala WA, Infect. Control Hosp. Epidemiol. 1993;14:390-4.



Requisitos essenciais

• Recursos humanos

• Segurança para o cliente e para os profissionais

• Area estrutural

• Guias técnicos

• Avaliação de aderência as práticas recomendadas e • Avaliação de aderência as práticas recomendadas e 
monitoramento e avaliação do programa de esterilização

• Relacionamento com outros serviços



Recursos Humanos

• Equipe designada de profissionais treinados que estejam
aptos a implementar os guias técnicos (local e nacional) 

• A equipe deve ter treinamento rotineiro para manipular : 
artigos, máquinas, produtos químicos e equipamentos de 
proteção individual.

• Número de profissionais vai depender da demanda do 
serviço. E essencial a distribuição das atividades de acordo
com número de profissionais por área de processamento (ex. 
área de recebimento, área de limpeza e descontaminação, 
área de embalagem, carga, etc)

Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC, 2008

Pan American Health Organization. “Sterilization Manual for Health Centers”. Washington, D.C.: PAHO, © 2009



Segurança para o cliente





Segurança para os profissionais
e Saude Ocupacional

• Equipamentos de proteção Individual
– De acordo com o risco da atividade

• Gorro

• Óculos de proteção

• Máscara comun e N95

• Avental impermeável• Avental impermeável

• Calçados: botas ou protetor de calçados impermeável

• Luvas grossas e de cano longo e luvas de procedimento

• Uniforme exclusivo

• Serviço de saude ocupacional:
– Vacinação (HepB, BCG, Tetanus, etc)

– Eventos adversos relacionados a atividade ocupacional

• Ambiente de trabalho saudável e seguro

Rutala WA, Weber DJ. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2001;22:248-57.



Área física e Estrutura

• Trânsito de pessoas controlado e apenas para profissional
adequadamente unimormizado

• Energia elétrica , água corrente, sistemas de ar comprimido e 
deminerilizacao da água.

• Mínimo 3 áreas de limpeza e descontaminação, área de embalagem e 
esterilização e estoque. áreas deve possuir barreira física.esterilização e estoque. áreas deve possuir barreira física.

• Área de armazenamento deve ser limpa, livre de umidade e controlada.

• Superfícies verticais e horizontais devem ser de material lavável.

• Ventilação
– mínimo 10 trocas de ar/hora

– ventilação controlada

• Temperatura: 18 ºC – 25 ºC

• Umidade relativa: 35% – 50%. 

Pan American Health Organization. “Sterilization Manual for Health Centers”. Washington, D.C.: PAHO, © 2009

American Institute of Architects. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. Washington, 2001.



Guias Técnicos

• Nível Nacional:
– Desenvolvimento e dissemicação de guias técnicos baseados na

melhor evidência científica disponível

• Nível local
– Adaptação e implementação dos guias técnicos

– Desenvolver guias técnicos locais se necessário e de acordo com as – Desenvolver guias técnicos locais se necessário e de acordo com as 
normas legislativas e recomendações do fabricante.

Association for peri-Operative Registered Nurses.

Recommended practice for sterilization in the perioperative practice setting. AORN J. 2006;83:700-22.



Avaliação de aderência as práticas
recomendadas e monitoramento e 

avaliação do programa de esterilização

• Nível Nacional:
– Programa deve ser avaliado periodicamente. 

– Objetivos alcançados, atividades implementadas conforme os guias
técnicos

• Nível local• Nível local
– Auditoria de rotina

– Avaliação de intervencoes

Pan American Health Organization. “Sterilization Manual for Health Centers”. Washington, D.C.: PAHO, © 2009
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• Esporos bacterianos

– Bacillus subtillis

• Micobactérias

• Vírus pequenos ou não lipídicos

– Poliovírus

• Fungos
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• Fungos

– Candida spp

• Bactérias vegetativas

– Pseudomonas aeruginosa

• Vírus médios ou Lipídicos

– Vírus HBV, HIV

Spaulding EH. Chemical disinfection of medical and surgical materials. 1968


