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RESUMO
Incidentes de contaminação relacionados a endoscópios canulados resultaram em uma investigação da 
reesterilização e reutilização de instrumentos ortopédicos. Este artigo revisa a reutilização do instrumento 
versus uma tendência na cirurgia do pé/tornozelo em direção a conjuntos estéreis/descartáveis. Foi realiza-
do um levantamento de enfermeiros de sala de cirurgia para considerar suas práticas atuais e a economia/
eficiências de esterilização intra-hospitalar e instrumentos ortopédicos descartáveis. Dos 100 entrevistados, 
60% estavam na profissão há mais de 12 anos, 20% entre 8 e 11 anos e 20% entre 4 e 7anos. Quando per-
guntados sobre quanto tempo demorou para processar e esterilizar um conjunto de instrumentos em suas 
instalações, 83% dos entrevistados disseram que 61 minutos e 10% disseram 31 a 60 minutos. A descoberta 
mais preocupante foi que a maioria tinha visto resíduos de materiais em implantes canulados ou instrumen-
tos na sala de cirurgia. 47% dos entrevistados estimaram que o custo por método de processamento de 
instrumentos seria de $600 a $1.000; com 30% estimando um custo menor e 23% um custo maior. Por ou-
tro lado, os instrumentos descartáveis de uso único podem economizar mais de $ 400 por caso, reduzindo 
os custos de trabalho e esterilização hospitalares. Os instrumentos descartáveis também podem reduzir o 
custo inicial e de substituição, resistir aos rigores da cirurgia, ajudar a evitar infecções dispendiosas no local 
cirúrgico e reduzir os riscos de responsabilidade.

INTRODUÇÃO
Notícias recentes relataram duas mortes e 179 exposições de instrumentos cirúrgicos contaminados usa-
dos para colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) em um centro médico universitário na 
Califórnia.1 Infecções similares também ocorreram em Washington, Illinois e Pensilvânia. Esses eventos le-
varam o Instituto ECRI, independente e altamente respeitado, a acrescentar “Inadequado reprocessamento 
de endoscópios e instrumentos cirúrgicos” entre as 10 principais preocupações de segurança do paciente 
em 2014.2 Esses acontecimentos também levaram os autores a examinar os instrumentos fornecidos para 
cirurgia de pé e tornozelo. De especial interesse é a reesterilização e reutilização comuns de instrumentos 
canulados versus a tendência para conjuntos estéreis e descartáveis.

Os instrumentos canulados, como os endoscópios, são especialmente difíceis de limpar, mas o Dr. Alex 
Kallen, epidemiologista da Divisão de Promoção da Qualidade na Assistência Médica dos Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças (CDC), observou que a agência não encontrou violações nos protocolos de 
limpeza recomendados, nos reprocessadores ou hospitais afetados.3 Em maio de 2015, uma audiência 
realizada pela Food and Drug Administration (FDA) concluiu que as orientações subsequentes do CDC para 
a vigilância da contaminação bacteriana de instrumentos reutilizáveis não poderiam ser consideradas uma 
boa prática.4 Conclusões semelhantes emergiram de uma recente pesquisa com membros da Association of 
PeriOperative Registered Nurses (AORN). A maioria dos entrevistados afirmou ter visto resíduos materiais 
em instrumentos ou implantes canulados. Da mesma forma, a maioria relatou ter visto resíduos de material 
em uma bandeja de esterilização, e 67% viram resíduos de material em um instrumento de corte.

Com base nesses fatos, o uso de instrumentos cirúrgicos descartáveis para procedimentos de pé e tornoze-
lo parece ser viável e prudente. Embalagens descartáveis estéreis já são a norma para muitos procedimen-
tos cirúrgicos. Essa tendência é impulsionada por preocupações com segurança, facilidade de uso, menor 
custo inicial e de substituição e conveniência estéril.5 Este artigo considera as ações regulatórias, práticas 
atuais e economia associadas à reesterilização/reutilização versus instrumentos estéreis descartáveis.

AÇÕES REGULAMENTARES E TENDÊNCIAS DOS EUA
A Diretriz do CDC para Desinfecção e Esterilização em Estabelecimentos de Assistência Médica, 2008, 
incluiu recomendações baseadas em evidências sobre os métodos preferenciais de limpeza, desinfecção 
e esterilização de dispositivos de atendimento ao paciente.6 Infelizmente, exposições recentes e infecções 
ocorreram apesar dos requisitos do fabricante, CDC e FDA. A diretriz observou que muitos fatores afetam 



a eficácia da desinfecção e esterilização, incluindo o número e localização de microrganismos, resistência 
inata de microrganismos, concentração e potência de desinfetantes, fatores físicos e químicos, matéria or-
gânica e inorgânica, duração da exposição e biofilmes.
A FDA atualmente está implementando um sistema exclusivo de identificação de dispositivos (UDI) para 
instrumentos médicos.7 O sistema UDI permite que dispositivos individuais sejam rastreados por meio de 
distribuição e uso. Instrumentos rastreáveis podem ser os próximos. Os sistemas de rastreamento de ins-
trumentos já são considerados uma boa prática para as Centrais de Material e Esterilização (CMEs). Para 
procedimentos de pé e tornozelo, várias empresas começaram a fornecer implantes estéreis e conjuntos de 
instrumentos rastreáveis.

PRÁTICA ATUAL 
Para avaliar o estado da prática atual, realizamos um levantamento das práticas e custos de esterilização 
e controle de infecção com os membros da AORN. Dos 100 entrevistados, 46% conseguiram um registro 
de enfermeiro, 45% um BSN e 9% um MSN. 60% estavam na profissão há mais de 12 anos, 20% entre 8 e 
11 anos e 20% entre 4 e 7 anos. 70% trabalhavam em uma instalação com um programa de reciclagem de 
materiais descartáveis consumidos na sala de cirurgia. Quando perguntados sobre quanto tempo levou para 
limpar, processar e esterilizar um conjunto de instrumentos em suas instalações, 51% dos entrevistados dis-
seram mais de 90 minutos, 32% disseram 61 a 90 minutos e 10% disseram 31 a 60 minutos. A descoberta 
mais preocupante foi que a maioria tinha visto evidências de processamento ou esterilização inadequados, 
89% relatou ter visto resíduos de material em implantes ou instrumentos canulados.

O processamento hospitalar requer pessoal bem treinado e vigilante, reciclagem anual e monitoramento contí-
nuo do processo, assim como qualquer tentativa de reduzir as infecções do sítio cirúrgico (ISC). Então, também 
perguntamos sobre educação continuada e feedback sobre as taxas de infecção. A maioria dos entrevistados 
para essa questão recebeu de uma a cinco horas de educação médica continuada sobre prevenção e controle 
de infecção  no último ano, com o segundo maior grupo recebendo de 6 a 10 horas. 69% dos entrevistados 
da pesquisa receberam feedback regular sobre o número de Infecção de sítio cirúrgico.  Esses achados suge-
rem que a prevenção e o controle de infecções são uma prioridade para os enfermeiros de sala de operação. 
Menos claro é o tipo de educação ou monitoramento praticado nas CMEs. O processamento é uma ativida-
de complicada, dispendiosa e repetitiva, envolvendo pré-limpeza e contenção no ponto de uso; transporte 
sujo; desmontagem (se necessário); descontaminação; preparo e embalagem (se necessário); desinfecção/
esterilização (considerando o nível de processamento necessário para itens, com base na classe de risco e 
instruções do fabricante); transporte limpo; e armazenamento.8 Instrumentos cirúrgicos e equipamentos para 
cuidados com os pés são dispositivos críticos, de acordo com a Classificação de Spaulding, e exigem o mais 
alto nível de processamento. O fato de a maioria dos entrevistados da AORN ter visto evidências de processa-
mento inadequado e esterilização na sala de operação é preocupante. Talvez a falibilidade humana deva ser 
adicionada à lista de fatores que afetam a eficácia da desinfecção e da esterilização.

A ECONOMIA DO PROCESSAMENTO VERSUS DESCARTÁVEIS
O ciclo médio de processamento da descontaminação ao armazenamento estéril leva mais de 4 horas.8 O 
processamento descentralizado, um inventário de baixo conjunto, grande volume de casos, combinação 
de casos complicados e trauma ou outros casos de emergência não programados podem prolongar esse 
tempo. A maioria dos entrevistados da AORN (47%) estimou que o custo por atividade de processamento 
de instrumentos é de $600 a $1.000; 30% estimaram o custo como inferior a esse valor (menos de US$600) 
e 23% como maior (mais de $1.000). Para os casos ortopédicos, os hospitais há muito tempo mudaram 
o custo de grandes estoques para os fabricantes, cujos representantes entregam implantes e conjuntos 
de procedimentos para cada caso. É claro que os conjuntos ainda devem ser esterilizados no local e os 
fabricantes podem simplesmente repassar os custos para seus clientes. Por outro lado, os instrumentos 
descartáveis de uso único economizam mais de $400 por caixa, reduzindo os custos de mão de obra e este-
rilização hospitalar.9 Economias adicionais de estoque podem advir da eliminação de instrumentos perdidos 
e obsoletos, que equivalem a aproximadamente 10% do valor dos instrumentos reutilizáveis anualmente. Os 
custos de processamento enfraquecem em comparação com os custos do tratamento de um único caso de 
infecção de sítio cirúrgico. Pedimos aos nossos entrevistados para estimar o custo (incluindo maior tempo 
de permanência, cuidados adicionais de enfermagem, tratamentos com antibióticos, possível readmissão e 
outras cirurgias) para uma infecção de sítio cirúrgico superficial ou profunda. 64% daqueles que responde-



ram disseram que uma infecção superficial provavelmente custaria de $10.000 a $50.000, e 50% disseram 
que tratar uma infecção de sítio cirúrgico  profunda custaria $51.000 a mais de $100.000. Todos os anos, 
existem aproximadamente 300.000 casos de infecções de sítio cirúrgico em hospitais americanos, impondo 
um custo total de aproximadamente 10 bilhões de dólares.10

Estas estimativas omitem quaisquer custos decorrentes de responsabilidade ou ações judiciais. Grupos de médi-
cos, como o American College of Obstetricians and Gynecologists, estão preocupados com a responsabilidade e 
gostariam de ver estudos demonstrando segurança, custo-benefício e qualidade dos dispositivos processados.11

A Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) adverte: “Dada a morbidade e 
mortalidade desnecessárias associadas que poderiam ser evitadas, o sofrimento que poderia ser eliminado 
e o dinheiro que poderia ser economizado, nenhuma organização de saúde pode se arriscar a ignorar os be-
nefícios de estratégias efetivas destinadas a prevenir infecções hospitalares”.12 O guia da APIC para eliminar 
as infecções de s´tiocirúrgico ortopédicas, produzido em associação com a AORN, enfatiza especificamente 
a importância do trabalho em equipe no ambiente cirúrgico. Ele também observa que a contaminação de 
um item estéril está relacionada a eventos, e a probabilidade de contaminação aumenta com o tempo e com 
maior manuseio e maior tempo de armazenamento.

Os autores experimentaram pessoalmente conjuntos de instrumentos reutilizados apresentados com com-
ponentes incompletos e ausentes quando chegaram à sala de cirurgia . Esses componentes ausentes cau-
sam atrasos no caso cirúrgico e muitas vezes resultam na necessidade de abrir conjuntos estéreis adicionais 
para completar o conjunto original. Um instrumento perdido pode interromper totalmente a eficiência da 
dala de cirurgia. Na pesquisa da AORN, 70% estimaram que o processamento de instrumentos antes do 
processo custa mais de $ 600. Um estudo de 2005 com 100 hospitais dos EUA colocou encargos médios 
de $62/minuto (entre $22 e $133/minuto).13 Na pesquisa da AORN, 83% dos entrevistados indicaram que o 
processo de esterilização do instrumento leva mais de 61 minutos. Diante disso, um mínimo de “reutilização” 
do custo de espera para o centro cirúrgico seria de $1.342 ($22 x 61 minutos) com um custo mínimo médio 
de $3.782 ($62 x 61 minutos). A disponibilidade e a confiabilidade do instrumento são essenciais para um 
ambiente de sala cirúrgica bem administrada e econômica. 

INSTRUMENTOS ORTOPÉDICOS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS
Os pacotes de procedimentos estéreis e descartáveis são comuns em anestesia, ritmo cardíaco e procedi-
mentos de neuromodulação, mas os instrumentos reutilizáveis e as bandejas cirúrgicas continuam sendo o 
padrão atual para a maioria dos procedimentos ortopédicos. Pensou-se que os instrumentos de uso único 
eram frágeis demais para suportar as exigências pesadas dos procedimentos ortopédicos, em que os pon-
tos de ajuste de torque podem variar de 0,112 a 11 Nm (mais de 100 lb/in). A tecnologia de precisão que 
combina aço inoxidável cirúrgico com polímeros projetados desafia essa crença de longa data. A tecnologia 
já provou ser robusta, tendo sido implantada em mais de 25 milhões de aparelhos de uso único e limitado-
res de torque projetados para implantes de coluna, cardiovasculares e neurológicos.14 Esses conjuntos se 
qualificam para os padrões ISO 13485, aprovação do FDA e certificação CE (Conformidade Europeia). No 
contexto da esterilização e controle de infecção, os instrumentos ortopédicos descartáveis também pode-
riam resolver o problema de instrumentos reutilizáveis contaminados e infecções hospitalares associadas.

A demanda do mercado global por insumos e equipamentos descartáveis de uso único expande-se mais de 
6% ao ano.15 Um menor investimento inicial e custo de reposição, juntamente com projetos ortopédicos es-
pecíficos para cada procedimento, certamente contribuirão para o crescimento das vendas de instrumentos 
descartáveis estéreis. A construção robusta combinada com o design ergonômico resultou em instrumentos 
de alta qualidade para cirurgias de extremidades (pé/tornozelo e mão/punho), coluna e trauma. A instalação 
desses kits de procedimento estão começando a emparelhar instrumentos e implantes para uma eficiência 
ainda maior. Como mencionado anteriormente, os kits de procedimento descartáveis oferecem centenas de 
dólares de economia por caso, eliminando os custos de processamento e reesterilização, aumentando a 
eficiência da sala de cirurgia por meio do tempo de resposta reduzido, ajudando a evitar infecções de sítio 
cirúrgico  caras e reduzindo os riscos de responsabilidade.



CONCLUSÃO 
Como outras especialidades médicas, uma tendência está se desenvolvendo na cirurgia de pé e tornozelo 
para implantes e instrumentos estéreis e rastreáveis. Essa tendência é impulsionada por fatores regulatórios, 
de responsabilidade, econômicos, de segurança e de conveniência. No atual ambiente de saúde, as ques-
tões de segurança e econômicas dominam. A tecnologia de fabricação melhorou o suficiente para tornar os 
instrumentos estéreis e descartáveis um benefício econômico e seguro para as salas de cirurgia dos hos-
pitais. Os instrumentos ortopédicos estéreis e descartáveis resistem aos rigores da cirurgia, economizam 
dinheiro eliminando os custos de processamento e esterilização, podem ajudar a evitar infecções de sítio 
cirúrgico caras e reduzir os riscos de responsabilidade.
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