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Santa Casa – Porto Alegre, RS

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foi 

fundada em 19 de outubro de 1803 como uma 

instituição privada de caráter filantrópico

http://www.santacasa.org.br/
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Hospital  da Criança Santo Antônio
Pediatria

Hospital São Francisco 
Cardiologia, cardiovascular 
e cirurgias especializadas

Hospital Santa Clara
Clínica, cirurgia geral e 
gineco-obstetrícia

Hospital  Santa Rita
Oncologia 

Hospital  São José
Neurocirurgia 

Pavilhão Pereira Filho
Pneumologia e cirurgia torácica

Hoje

http://www.santacasa.org.br/

Hospital Dom Vicente Scherer
Transplantes, procedimentos 
ambulatoriais e diagnóstico 
por imagem
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IRAS:

• controle e a prevenção

• processamento PPS

CME :

• unidade funcional 

• requer conhecimento 

científico 

• comprovação através de 

estudos de efetividade
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• Complexidade

• Evolução dos MO

• Novas doenças

• Estratégias que garantam a

eficácia dos processos e

segurança dos usuários de PPS e

dos colaboradores

330- 400 anos AC

SÉCULO XVIII
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Processamento /enfermagem
(COFEN 2012)

PPS utilizados na assistência respiratória,

devem ser submetidos no mínimo à desinfecção

de nível intermediário (ANVISA 2012).
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PPS passiveis de processamento:

• polímeros

• conformação estrutural

• desempenho

Processamento de PPS:

• conjunto de ações

• finalidade
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Classificação de Produtos para Saúde segundo Spaulding

Earle Spaulding H (1968)

Produtos para assistência ventilatória – semicrítico

DESINFECÇÃO Produto para a saúde semicríticos: Produtos que 

entram em contato com a mucosa íntegra e/ou 

pele não íntegra. Ex.: inaladores, máscaras, 

umidificador, lâmina de laringoscópio.
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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – RDC Nº 15, DE 15 DE

MARÇO DE 2012

Parágrafo único. Produtos para saúde semicríticos utilizados na

assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser

submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível

intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a

normatização sanitária, ou por processo físico de

termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente

Art. 13º - Produtos para saúde utilizados na assistência

ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à

desinfecção por métodos de imersão química líquida com a

utilização de saneantes a base de aldeídos “
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Histórico

• Necessidade

• Ausência (SB)

• Evento cientifico (2012)

• Participantes

• Fabricante parceiro

• EPRODAN
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Objetivo do estudo
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Um ensaio experimental com amostras de dispositivos utilizados 

na assistência ventilatória
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Estudo experimental 

laboratorial
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EAS e parcerias
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Amostras
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Etapas do processamento: 

• limpeza 

• termodesinfecção 

• secagem

• empacotamento

• selagem

• armazenamento
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Fases da coleta
• P0 - antes da limpeza

• P1 - após a limpeza, termodesinfecção e pré secagem

• P2 - após secagem em equipamento (secadora)

• P3 - depois de embalado

• P4 - depois armazenado (60% de umidade e 25 ° C)  

12 amostras do dia 0 ao dia 49
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Laboratório

• Quantitativa ( Bioburden)

Contagem de microrganismos viáveis em placas de

Petri ( Spread plate), incubadas durante por 48h para

bactérias e 5 dias para fungos

• Qualitativa

As culturas foram realizadas pelo método de

inoculação direta e incubadas durante 5 dias em caldo de

triptona de soja (TSB) e tioglicolato, para verificação de

bactérias e fungos
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Laboratório

• Realizada leitura diária

• Se houvesse turbidez nos meios de cultura (TSB e/ou

Tioglicolato), a identificação era realizada

• Se não houvesse turbidez as amostras continuavam

incubadas até o 5º dia.

AAMI ANSI ISO 11737-1:2006 (R)2011 - Sterilization of medical devices - Microbiological methods Part 

1: Determination of the population of microorganisms on product

AAMI ANSI ISO 11737-2:2009 - Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests 

of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

01/12/16



Bactérias Fungos

Cult (-) Cult (+) UFC Cult (-) Cult (+) UFC

P0 – antes do processamento 3 9 1,0 x 102

5,5 x 106

12 - -

P1 - após limpeza, termodesinfecção 

e secagem em lavadora 

termodesinfetadora.

10 2 1,56x102

2,19 x 102

12 - -

P2 - após limpeza, termodesinfecção, 

secagem em lavadora 

termodesinfetadora e secagem.

12 - - 12 - -

P3 - após limpeza, termodesinfecção, 

secagem em lavadora 

termodesinfetadora, secagem 

complementar em secadora de PPS e 

embalados em SB.

12 - - 12 - -

TOTAL 37 11 48 - -

Quadro 1 - Valores de Culturas Microbiológicas Quantitativas encontrados

nas 4 primeiras fases do estudo em 48 amostras (12 em cada fase) de PPS

semicríticos utilizados na assistência ventilatória pediátrica em um EAS do

sul do Brasil, maio de 2014.
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P4 Bactérias Fungos

Culturas (-) Culturas (+) UFC Culturas (-) Culturas (+) UFC

D1 10 2 1,0 x 10; 2,0 x 10 12 0

D2 12 0 12 0

D3 11 1 1,5 x 10; 2,0 x 10 12 0

D4 7 5 1,0 x 10; 4,0 x 10 11 1 1,0 x 10

D5 7 5 1,0 x 10; 2,3 x 10 11 1 1,0 x 10

D6 10 2 1,0 x 10; 2,0 x 10 12 0

D7 11 1 1,0 x 10 12 0

D14 11 1 1,0 x 10 11 1 1,0 x 10

D21 10 2 2,0 x 10; 5,0 x 10 12 0

D28 12 0 11 1 1,0 x 10

D35 11 1 2,0 x 10 12 0

D42 10 2 1,0 x 10; 2,0 x 10 12 0

D49 11 1 1,0 x 10 11 1 1,0 x 10

TOTAL 134 22 151 5

Quadro 2 - Valores de culturas microbiológicas quantitativas

identificados nas 156 amostras de PPS semicríticos utilizados na

assistência ventilatória, na fase P4 do estudo, do primeiro ao 49o dia de

armazenamento em unidades assistenciais pediátricas de um EAS no sul

do Brasil, entre maio e junho de 2014.
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Resultados

• Houve um crescimento bacteriano na fase inicial (P0), nas

amostras (≥106) 1.000000

• Não houve crescimento microbiano significativo nas

outras fases:

• As culturas quantitativas positivas para as bactérias

foram:

20 (11,9%) com contagem [1x10¹ e 2,3x10¹] UFC ou

entre 10 e 23 UFC

• As culturas quantitativas positivas para fungos foram:

5(2,97%) com contagem [1x10¹ e 2x10¹] UFC ou

entre 10 e 20 UFC

• Para cultivos qualitativos não houve crescimento em

72h de incubação 01/12/16



Resultados

• Os pacotes foram armazenados por até 49 dias

• Não houve crescimento de microrganismos patogênicos
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Sistema de barreira
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Considerações finais

• Estudo experimental

• Processamento

• Resultado após 49 dias
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*

15TH WORLD STERILIZATION CONGRESS

Prague, Czech Republic, 2014
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Obrigada pela atenção!

pozzer@santacasa.tche.br

“Acho que os sentimentos se perdem 

nas palavras. Todos deveriam ser 

transformados em ações, em ações 

que tragam resultados.”

Florence Nightingale
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