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O que é Limpeza?  

•  Processo de remoção mecânica de 
sujidade, realizada com água, detergente, 
escovas, máquinas, pistolas... 

•  Fator de reduz até 4 log de organismos 
contaminantes 



Tipos de Limpeza 

•  Automatizada •  Manual 



Sem limpeza não há esterilização!! 



Como elaborar um  
Protocolo de Limpeza??? 



Como refletir sobre protocolo? 

• Conhecimento – Normas, RDC, GuideLine, 
Benchmarking... 

• Reconhecimento – dos processos envolvidos, 
manutenções, práticas diárias, periodicidade. 

• Convencimento – se atende sua expectativa e 
responsabilidade profissional 

• Melhoria contínua 

QuE cMe VoCê QuEr SeR? 



Conhecimento 
• RDC 15: 

Conhecimento 

VaLiDaÇãO 
CoMo 

CoMpRo
-VaR? 

CoMo  E o 
QuE 

EsCoLhEr? 

O QuE tUdO iSsO qUeR 
DiZeR? 



Reconhecimento 

• Qual o seu limite? 

• Quanto custa a CME? Seus processos 
estão reconhecidos em custo? 

•  Sua CME é Apoio ou Serviço? 

• O que você faz é o bastante? Mínimo 
necessário? Máximo possível? 



Convencimento 

• Com meus dados, estou seguro e 
amparado aos olhos de órgãos 
regularizadores? 

•  E a periodocidade? 
Processos e qualificações...  



Periodicidade 

Anual 

Analise do reconhecimento, convencimento + custo 

Quanto e o que você vai ter que fazer para retomar a analise, a 
rotina e os processos perante a falha – resposta insatisfatória? 

Mensal / 
Semanal Diário 



Anual 

Qualificação 
do 

equipamento 

Analise 
laboratorial 

Lavadora Ultrassônica 
Termodesinfectadora 
Autoclaves – vapor 



Mensal / 
Semanal 

Validação do 
desempenho 

após 
manutenção 
preventiva 



Diário 

Analise por 
amostragem 

Indicador de 
material 

contaminado 
na área limpa 

da CME 



Melhoria Contínua 
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