
 

 

 

 

ISO 15883-1:2006 

Lavadoras desinfectantes - Parte 1: Requisitos gerais, termos e definições e testes. 

3.16 Desinfecção : Redução do número de microrganismos viáveis em um produto, para um nível previamente 

especificado, conforme apropriado para o manuseio ou uso subsequente deste produto. 

Com a desinfecção, podemos reduzir a carga microbiana existente, para que haja menos riscos para os profissionais  e 

ainda favorece  os processos assépticos que se desenvolverão posteriormente. 

Veja este gráfico, que é muito ilustrativo, sobre limpeza e desinfecção: 

 

Com o processo de limpeza, eliminamos a carga orgânica e arrastamos alguns dos microrganismos que podem estar 

presentes (sem aniquilá-los), mas precisamos de desinfecção para garantir um manuseio seguro do material, porque 

somente com esse processo um efeito MICROBICIDA é alcançado nos possíveis microrganismos sobreviventes.  

Sobre o  A0 tradicionalmente, em alguns países até na Europa (incluindo, por exemplo, Espanha, França e Suíça), para o 

material esterilizado, seria suficiente a obtenção de um valor de A0 = 600. Com esse valor, garantimos a eliminação de 

vírus, bactérias vegetativas e a maioria dos fungos e leveduras. Dessa forma, o manuseio deste material é seguro para o 

pessoal durante sua inspeção e embalagem. 

Porém, para o material utilizado diretamente em pacientes, usando membranas ou aberturas naturais do organismo para 

sua introdução (semi-crítico), o valor A0 deve ser 3000, o que também inclui a eliminação de patógenos muito mais 

resistentes, como pequenos vírus sem envelope lipídico e mycobacterium. Na Alemanha, por exemplo, todos os ciclos de 

lavagem sempre atingem um valor de A0 = 3000. Não há ciclos com um valor A0 menor. 

E em relação à secagem do material de ventilação mecânica: se for possível desinfetar termodinamicamente, as próprias 

máquinas de lavar já incluem uma fase de secagem, que pode ser adaptada às características técnicas do material de 

fabricação. De fato, muitos fabricantes já descrevem esses parâmetros físicos em suas instruções de uso. Em muitos 

países, o que é feito é instalar cabines específicas para a secagem desses tubos, com tempos e temperaturas 

configuráveis. 

 


