CONTEXTO

“Estamos passando por uma crise de saúde global sem precedentes na história. Esta é uma
pandemia que requer uma resposta internacional. Como tal, torna-se ainda mais importante
entender a harmonização global das melhores práticas no setor de saúde”(1).
Países da Global Harmonization Task Force (GHTF) Estados Unidos, União Europeia, Japão,
Canadá e Austrália estão liderando os esforços para fazer avançar as regulamentações de
dispositivos médicos. Ao mesmo tempo, China, Índia, Brasil, Coreia do Sul, Rússia e Estados
membros da ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) estão elaborando seus respectivos regulamentos nacionais para estarem em linha com essas melhores práticas globais. Eles
também estão participando cada vez mais dos esforços de harmonização(1).
No Brasil, a competência para registro de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária é da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), entidade autárquica criada pela Lei nº 9.782 de
26 de janeiro de 1999(2).
A regularização de produtos para a saúde envolve riscos não negligenciáveis(3). A possibilidade da percepção de riscos confere complexidade e visão da abrangência da atuação de
regulação sanitária. A ANVISA atua na proteção da saúde da população à medida que objetiva minimizar riscos à saúde decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços.
Esta autarquia também promove a saúde da população ao ampliar o acesso a bens e serviços
que melhorem a saúde e a qualidade de vida da população.
No Brasil o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do qual faz parte a ANVISA também responde pela vigilância pós mercado que utiliza de modo passivo as notificações recebidas tanto de usuários quanto dos próprios detentores do registro. Neste sentido Melchior(4)
considera que a vigilância pós mercado “Dependente do olhar e comprometimento dos serviços de saúde e dos usuários dos produtos, bem como fruto da observância da regulamentação vigente. No Brasil é marcada também pela capacidade do SNVS em fazer vigilância, onde
o próprio conceito de risco não reverbera da mesma maneira de norte a sul do país”.
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REGULAÇÃO

“O conceito de regulação traduz-se no modo de ação do Estado para evitar que práticas em
determinado setor econômico ou social variem além de certos limites preestabelecidos”(5).
No relatório de recomendações sobre reforma regulatória no Brasil pela OCDE em 2008, destaca-se a necessidade de implantar a Análise de Impacto Regulatório (AIR) como uma ferramenta eficaz da qualidade regulatória(6).
A AIR engloba problemas regulatórios, causas e consequências e em última análise pode
avaliar a assimetria de informações entre o fabricante e os usuários do produto para saúde,
em especial no Brasil que sabidamente apresenta inúmeras diferenças regionais e de acesso
à informação.
A motivação para desregulamentação de embalagens para esterilização presente na NOTA
TÉCNICA nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA - Atualização da lista de produtos
não regulados pela GGTPS(7), foi pautada no não enquadramento destes entre outros itens na
definição de “Dispositivos Médicos” contida na RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC
nº 185, de 22 de outubro de 2001 que aprova o Regulamento Técnico em anexo nesta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos
médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Na RDC nº 185 Anexo I Definições, está descrito item 13(8).
Produto médico:
Leia-se “Dispositivo Médico” produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos,
podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios.
Em 1o de outubro de 2020 a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde publicou
o documento “Regularização de Produtos - Produtos para Saúde. Produtos Não Regularizados
pela GGTPS/ANVISA”, onde embalagens de esterilização estão inclusos na “Categoria 3: Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar”.
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Cesto aramado/Caixa metálica

Item 6 - Bandejas/Caixas/Estojos, inclusive
para esterilização (etiquetas para identificação
de caixas/racks).
Item 23 - Embalagem para esterilização de produtos médicos(9).
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Chama atenção a inclusão deste item na “Categoria 3”, pois entende-se por apoio ou apoio técnico
o estabelecido no glossário temático Somasus:
Apoio Técnico. Atribuição que se refere às tarefas
em funções de apoio específico à assistência à
saúde diretamente ligadas às atividades-fim do
Estabelecimento Assistencial de Saúde(10). Embalagem não é uma tarefa e sim um produto.
Diante de uma pandemia onde os mínimos riscos podem se equiparar a desastres irreversíveis a ANVISA nos acena com a desregulamentação da embalagem de produtos para saúde.
Será que antes da finalização deste documento os profissionais da saúde foram ouvidos?
Nesse sentido foram frustradas as expectativas do setor regulador e setor de serviços.
Cabe destacar o exposto no artigo “O papel e o funcionamento das Agências Reguladoras
no contexto do Estado brasileiro - Problemas e soluções(11) onde o autor Álvaro Augusto
Pereira Mesquita declara “Para que essas expectativas se configurem, é necessário que as
agências tenham em conta nas suas ações o seguinte: a) equilíbrio de interesses (neutralidade); b) tratamento isonômico; c) prestação de contas; d) transparência; e) imparcialidade; f) gestão ágil e eficiente; g) credibilidade; h) participação de usuários ou consumidores
e operadores no processo regulatório; ‘i) diálogo e comunicação permanente com todos os
segmentos que interajam com o setor regulado’ ”.
Certamente a comunicação permanente com todos os segmentos que interajam com o setor regulado não foi seguida no tocante a desregulamentação da embalagem para produtos para saúde.
A intenção deste texto é de levar ao conhecimento da ANVISA o outro lado dessa desregulamentação que talvez esta autarquia desconheça.
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Embalagem manta de SMS

EMBALAGEM OU
SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE)

Diante deste contexto, neste trecho vamos conceitualizar embalagem e sistema de barreira estéril
para melhor compreensão da complexidade e importância destes itens no contexto hospitalar.
O termo SBE foi introduzido na ISO 11607-1: 2006(13) para descrever a embalagem mínima necessária para realizar as funções específicas e cruciais para a embalagem médica
adequada. Isso inclui permitir a esterilização, fornecer uma barreira microbiana aceitável e
apresentação asséptica.
O sistema de barreira estéril, desempenha um papel importante na prevenção de infecções
relacionadas à saúde (IRAS). Nos últimos anos, tem havido uma pressão crescente para reduzir a taxa de infecções porque essas infecções resultam em bilhões de dólares por ano em
custos de saúde e causam dezenas de milhares de mortes anualmente apenas nos Estados
Unidos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos, cerca de 70% das IRAS são resistentes a pelo menos um antibiótico comumente
usado para tratá-las(14).
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Muitas infecções podem ser evitadas por meio da adesão estrita às melhores práticas baseadas em evidências. As melhores práticas se concentram em áreas como transmissão de
pessoa para pessoa e prevenção da transmissão do meio ambiente, incluindo o sistema de
barreira estéril.
O sistema de barreira estéril deve prevenir a entrada de microrganismos e permitir a apresentação asséptica do produto no ponto de uso. Como o sistema de barreira estéril é uma das
primeiras linhas de defesa contra infecções, é importante selecionar um material de embalagem que forneça o maior grau de proteção possível(15).

QUAL A FINALIDADE DO SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL?

A embalagem para produtos para saúde deve permitir a esterilização e manter a esterilidade
durante armazenamento até o ponto de uso no ambiente de saúde em função do desempenho de barreira microbiana. Deve ser projetado para minimizar o risco de contaminação
decorrentes de fontes microbianas para o usuário e paciente sob as condições de uso especificadas pretendidas.

FONTES MICROBIANAS

- Ar (ar ambiente, micropartículas, poeira)
- Líquidos (gotas e aerossóis)

ASPECTO LEGAL

Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012(16). Dispõe sobre requisitos de boas práticas
para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. No Artigo nº 77 está
estabelecido que “O CME deve usar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade
do conteúdo, bem como a sua transferência sob técnica asséptica”.

ASPECTOS NORMATIVOS
ABNTNBR: 14990 Sistemas e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde. Cancelada(17)
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Parte 1: Requisitos gerais.
Parte 2: Papel grau cirúrgico para fabricação de embalagens para esterilização a vapor saturado sob pressão ou por radiação.
Parte 3: Papel grau cirúrgico para fabricação de embalagens para esterilização por óxido de
etileno ou por radiação.
Parte 4: Papel grau cirúrgico revestido com laca para fabricação de embalagem termosseláveis para esterilização por óxido de etileno.
Parte 5: Papel grau cirúrgico para embrulhar produtos para a saúde.
Parte 6: Não-tecido.
Parte 7: Envelope e tubular para esterilização por óxido de etileno.
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Parte 8: Envelope e tubular para esterilização por radiação.
Parte 9: Envelope e tubular para esterilização por vapor saturado.
Parte 10: Contêiner reutilizável para esterilização por vapor saturado - em andamento.
ISO11607-1: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente
- Parte 1: Requisitos para materiais, sistemas de barreira estéreis e sistemas de
embalagem(18). Esta parte se concentra na
validação dos materiais de embalagem e
design de embalagem por meio do cumprimento de uma série de requisitos de validação de embalagem e um conjunto de métodos de teste de embalagem propostos.

Papel Grau Cirúrgico
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ISO11607:2: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente - Parte 2:
Requisitos de validação para os processos de formação, vedação e montagem que abordam
as validações do processo de embalagem(19). Esta parte especifica os requisitos para validar
uma embalagem para dispositivos médicos, incluindo sua formação, vedação e montagem
para sistemas de barreira estéril (SBS) e sistemas de embalagem.
ISO/TS 16775: Orientação para uso da ISO 11607(20). Os padrões europeus que fornecem requisitos para materiais específicos e sistemas de barreira estéril pré-formados estão disponíveis e são
conhecidos como a série EN 868. A conformidade com EN 868 Partes 2 a 10 pode ser usada para
demonstrar conformidade com um ou mais dos requisitos desta parte da ISO 11607(21)
EN 868-2: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Envoltório de
esterilização. Requisitos e métodos de teste.
EN 868-3: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Papel para
uso na fabricação de sacos de papel (especificado na EN 868-4) e na fabricação de bolsas e
bobinas (especificado na EN 868-5). Requisitos e métodos de teste.
EN868-4: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Sacolas de papel.
Requisitos e métodos de teste.
EN868-5: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Bolsas e bobinas
seláveis de materiais porosos e construção de filme plástico. Requisitos e métodos de teste
EN868-6: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Papel para processos
de esterilização a baixa temperatura. Requisitos e métodos de teste
EN868-7: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente. Papel com revestimento adesivo para processos de esterilização a baixa temperatura. Requisitos e métodos de teste.
EN868-8: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente - Parte 8: recipientes de esterilização reutilizáveis para esterilizadores a vapor em conformidade com EN
285 - Requisitos e métodos de teste.
EN 868-9: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente - Parte 9: materiais não tecidos não revestidos de poliolefinas - Requisitos e métodos de teste.
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EN 868-10: Embalagem para dispositivos médicos esterilizados terminalmente - Parte 5:
sacos e bobinas seláveis de materiais porosos e construção de filme plástico - Requisitos e
métodos de teste.
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A ANVISA não referendou na atual publicação que desregulamentou embalagem como produtos para saúde em normas técnicas nacionais e internacionais.
Um representante do órgão regulador declarou em março 2021(22) que apesar do produto
estar desregulamentado, deve seguir normas técnicas, sendo regularizado por estas. Desta
forma o usuário pode encaminhar reclamação sobre a qualidade do produto considerando
o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na Seção IV das Práticas abusivas Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VIII - colocar,
no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO)(23).
Pacote preparado em SMS
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A afirmação do órgão regulador gerou vários questionamentos não respondidos, a saber:
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei no 8078, de 11 de setembro de 1990 que dispõe sobre a proteção do consumidor é um instrumento de uso da pessoa física ou pessoa
jurídica? A pessoa física, leia-se enfermeiro pode encaminhar ao Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) denúncia de pessoa jurídica (fabricante de embalagem)? Como a instituição
hospitalar e ou enfermeiro pode fazer uma queixa pautada no CDC?

ASPECTOS CONTIDOS NA NORMA ISO 11607 PARTE 1 E 2

Os sistemas de barreira estéril precisam garantir a esterilidade de seu conteúdo até que
sejam abertos para uso. O Sistema de Barreira Estéril (SBE) também deve ser projetado para
garantir apresentação asséptica no ponto de uso.
O principal objetivo desta norma é garantir que uma embalagem seja capaz de resistir ao
processo de esterilização e que, além disso, possa proteger os produtos no interior até o momento em que o usuário a utiliza.

A norma também estabelece requisitos que se referem ao momento em que o usuário a utiliza.
Reconhece esse momento como essencial na prevenção de infecções ou contaminação do
produto, ao estabelecer que a embalagem protetora deve permitir a apresentação asséptica
do produto através do Sistema de Barreira Estéril. Sendo assim, os novos ajustes feitos em
2019 na norma ISO 11607 estabelecem que é necessário fornecer instruções de uso que
garantam que os usuários saibam como usar o produto com segurança (por exemplo, incluir
informações sobre como abrir a embalagem ou o lugar mais seguro para fazê-lo). Além disso,
a norma especifica que a embalagem também deve incluir um guia sobre como apresentar o
conteúdo em um campo estéril de maneira asséptica e segura para uso.
Em relação aos testes de validação de embalagens, a norma exige que a empresa tenha
procedimentos em vigor para o projeto de um sistema de embalagem adequado, além de
ter que desenvolver métodos de teste de embalagem válidos que sejam documentados por
laboratório credenciado. Dessa forma, a norma ISO 11607 exige que as empresas levem em
consideração as condições e circunstâncias que um pacote de uso médico hospitalar pode
encontrar ao longo de sua vida e façam simulações para testar como reagirá a elas. Isso inclui
o ciclo de distribuição e as condições de armazenamento de produtos médicos embalados.
Em relação aos testes, a norma também estabelece que a empresa deve realizar amostragem com base em fundamentos estatísticos válidos.
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Esta norma também descreve a importância dos testes de estabilidade, que devem ser realizados não apenas para o produto, mas também para os materiais de embalagem.

Imagem: Dabasons

Em resumo, o objetivo é garantir que a vida útil da
embalagem seja igual a do produto. Isso não se aplica
apenas ao Sistema de Barreira Estéril, mas também
ao sistema de embalagem como um todo.

Containers para
esterilização com filtro de barreira

Outros requisitos da norma ISO 11607 incluem padrão quanto à compatibilidade de rótulos, os efeitos
de distribuição sobre o produto contido na embalagem, e a rastreabilidade dos materiais de embalagem.

O cumprimento dos requisitos de embalagem de produtos para saúde exige um esforço conjunto
de vários especialistas. Compreende os responsáveis pelo desenho da embalagem, qualidade,
logística ou fabricação. Da mesma forma, é importante levar em consideração o usuário final.
Todo esse processo deve ser documentado por escrito, a fim de realizar um processo de validação da embalagem antes do lançamento dos produtos no mercado.

ATUALIZAÇÃO NA ISO 11607 OCORRIDA EM 2019

A terminologia que se refere a “embalagem primária de dispositivo médico” foi eliminada,
sendo substituída por “Sistema de Barreira Estéril (SBE)”. Este termo é utilizado para se
referir à embalagem que minimiza o risco de entrada de microrganismos e permite a apresentação asséptica do conteúdo estéril até o momento do uso pelo usuário final. A esterilização
implica, por um lado, evitar a entrada de micro-organismos na embalagem e, por outro, que
a embalagem deve permanecer intacta (sem aberturas ou orifícios) até ser aberta para uso.
O termo “embalagem protetora” também foi incluído, e é definido como a configuração de
materiais projetada para prevenir danos ao Sistema de Barreira Estéril (SBE) e seu conteúdo
até o momento do uso.
Por último, o Sistema de Embalagem é definido como a combinação do Sistema de Barreira
Estéril (SBE) e embalagem protetora(24).
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A norma ISO11607, parte 1 e 2 é destinada aos fabricantes de dispositivos médicos, fabricantes de materiais de embalagem e sistemas de embalagem para dispositivos estéreis e
estabelecimentos de saúde com serviços de esterilização internos ou contratado(13).
A esterilização terminal incorpora a esterilização de um produto dentro de seu sistema de
barreira estéril e, portanto, deve permanecer confiável desde o momento da esterilização até
chegar ao usuário final. Deve ser projetado para minimizar riscos de contaminação ou não
conformidades para o usuário e paciente sob as condições de uso especificadas pretendidas.

SELEÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE)(25)

Na seleção de materiais para sistemas de barreira estéril de produtos para saúde, muitos
aspectos precisam ser considerados incluindo os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propriedades de barreira microbiana.
Compatibilidade com o produto para saúde.
Biocompatibilidade e toxicicidade.
Propriedades da barreira (umidade, gases, luz, entre outros).
Propriedades físicas químicas, (porosidade).
Método de embalagem (lacrado, dobrado, com fita adesiva, abertura asséptica).
Limitações de materiais (máxima temperatura de esterilização para não tecido
e materiais de polietileno).
8. Compatibilidade com sistemas de impressão e etiquetagem.
9. Condições de armazenamento.
10. Condições de transporte.

Imagens: ASP

Embalagens Tyvek®

12

Aspectos ambientais, como por exemplo os requisitos de descarte, reciclagem, consumo de
matéria-prima, água e energia durante o processo de produção, emissões de resíduos nocivos para a água, solo e ar, também devem ser observados no processo de seleção de materiais para Sistema de Barreira Estéril (SBE).
Além disso, deve-se ter cuidado para garantir que os materiais sejam compatíveis com o
processo de esterilização. É importante entender o processo de esterilização a que serão
submetidos e suas limitações. O Sistema de Barreira Estéril deve permitir a esterilização
eficaz do produto para saúde, resistir à esterilização e manter a barreira microbiana após a
esterilização. É essencial que qualquer efeito prejudicial do processo sobre os materiais não
afetem a funcionalidade geral do sistema de barreira estéril durante o armazenamento e uso
subsequentes do produto para saúde.

COMO O SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL É VALIDADO?

A ISO 11607 destaca os principais requisitos que devem ser cumpridos para validar adequadamente as embalagens de dispositivos médicos esterilizados terminalmente. A seguir estão
alguns dos principais destaques desses requisitos(26).
1.

Os materiais de embalagem devem ser selecionados e documentados dentro de um sistema de qualidade com base nos requisitos do dispositivo e método de esterilização usado.
Isso inclui a adequação da barreira microbiana, atributos de biocompatibilidade e toxicidade, efeitos de esterilização, eficácia de vedação, compatibilidade do dispositivo e materiais
SBE que entram em contato uns com os outros e compatibilidade com a rotulagem. Tudo
isso é atendido ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de uso do cliente.

2.

Deve ser comprovado que os materiais do sistema de barreira estéril e as vedações entre
eles mantêm a esterilidade ao longo do tempo. Isso envolve um estudo de estabilidade
pós-esterilização para o prazo de validade alegado do produto acabado. As alterações nos
materiais do sistema de barreira estéril podem exigir a repetição de testes anteriores, o que
torna fundamental garantir que os materiais de embalagem pré-validados sejam documentados no arquivo de histórico de desenho do produto. Da mesma forma, o mesmo ou mais
severo e exigente ciclo de esterilização exigido para o dispositivo específico deve ser usado.

3. O processo usado para selar o sistema de barreira estéril deve ser validado. Isso requer
uma validação crítica do processo de fabricação, que inclui as etapas de qualificação de
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instalação, qualificação operacional e qualificação de desempenho no equipamento de
vedação realizado no local de fabricação.
4.

O teste de qualificação do desenho do Sistema de Embalagem deve ser conduzido no
específico Sistema de Embalagem. Os principais objetivos são garantir que o sistema
de barreira estéril não seja danificado durante o transporte e manuseio e mantenha a
integridade, e o produto para saúde específico contido no SBE não seja comprometido.
Isso é obtido por meio da realização de simulação climática e de transporte pós-esterilização, seguida de avaliação e teste da barreira estéril e da funcionalidade do produto para
saúde, bem como do restante dos componentes da embalagem.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Além de todos os requisitos citados acima necessários para a fabricação de SBE, algumas
empresas adotam sistema de gestão da qualidade que objetiva assegurar através da implementação de Boas Práticas de fabricação que os produtos para saúde produzidos atestem
segurança e eficácia.
A Resolução de Diretoria colegiada - RDC no 16, DE 28 DE MARÇO DE 2013 aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá outras providências(27).
O regulamento técnico abrange os métodos e controles do projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento e distribuição.
“A regulamentação de Boas Práticas de Fabricação relativa a produtos médicos e produtos
para diagnóstico de uso in vitro deve buscar a garantia da qualidade, segurança e eficácia nos
produtos comercializados no Brasil”(28).
Acredita-se que a adoção das boas práticas de fabricação constitui-se num diferencial entre a concorrência, mas com a desregulamentação da embalagem como produto para saúde a exigência
do órgão regulador ao atendimento deste regulamento técnico por parte dos fabricantes é nula.

UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS E ESTERILIDADE

Alcançar e manter a esterilidade de qualquer produto para saúde são os dois maiores desafios nos processos intrahospitalares.
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POR QUE MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO PARA SAÚDE?

Esse parece um questionamento óbvio, mas encerra muita complexidade. Sabe-se que a esterilidade do PPS é um fator determinante na prevenção da transmissão de infecções. Neste
ponto, destaca-se a finalidade da Central de Material e Esterilização - CME, de prover a esterilização no ponto de produção até o ponto de uso. Para atingir tal finalidade o serviço de CME
requer equipamentos, insumos e utilidades.

ESTERILIZAÇÃO
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Processo validado usado para tornar um produto livre de microorganismos viáveis.
Em um processo de esterilização, a natureza da inativação microbiológica é descrita por uma
função exponencial. Portanto, a presença de um microrganismo viável em qualquer item individual pode ser expressa em termos de probabilidade. Embora esta probabilidade pode ser
reduzida a um número muito baixo, nunca pode ser reduzido a zero. O nível de garantia de
esterilidade (SAL) é a probabilidade de um único microorganismo viável ocorrer em um item
após esterilização. O SAL é normalmente expresso como 10-n. Um SAL de 10-6 significa que
há menos ou igual a uma chance em um milhão de que um único microrganismo viável é
presente em um item esterilizado. É geralmente aceito que um SAL de 10-6 apropriado para
itens destinados a entrar em contato com tecido comprometido (isto é, tecido que perdeu a
integridade das barreiras naturais do corpo)(29).

MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO
(ambiente hospitalar)
Calor: Calor úmido (vapor).
Gasoso: Óxido de etileno, formaldeído.
Oxidante de baixa temperatura: Gás plasma
de peróxido de hidrogênio (VH2O2) e peróxido
de hidrogênio vaporizado (VHP).

Autoclave

Os materiais do sistema de barreira estéril necessários para os diferentes métodos de esterilização precisam atender aos aspectos de porosidade aos respectivos agentes esterilizantes.
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ESCOLHA DE MATERIAIS

As tabelas abaixo fornecem algumas orientações sobre a compatibilidade do material com os
vários processos de esterilização, mas é importante que o usuário do produto para saúde siga
as recomendações do fabricante de barreira estéril na seleção de sistemas de barreira estéril
adequados para seus produtos e processos de esterilização específicos.

Tabela 1: MATERIAIS COM PERMEABILIDADE A GÁS E VAPOR(30)

Fonte: Adaptado SBA Sterile Barrier Association
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Tabela 2: FILMES E FILMES COMPOSTOS(31)

Fonte: Adaptado SBA Sterile Barrier Association
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Existem três atributos principais da embalagem de dispositivos médicos: integridade, resistência e barreira microbiana. Os comitês e agências da indústria prescreveram testes para
validar esses atributos. Dentro de cada atributo, os fabricantes devem selecionar pelo menos
um teste.
Os atributos da embalagem devem ser verificados pelo fabricante e solicitados pelo usuário
para fins de controle e garantia da qualidade do produto final recebido.

INTEGRIDADE

A avaliação de integridade garante a vedação contínua da embalagem e identifica quaisquer
falhas na vedação. As duas escolhas de teste mais conhecidas dos usuários de embalagens
para esta avaliação são a migração de corante e a emissão de bolhas.
Na prática um dos defeitos mais identificados da embalagem de um produto para saúde é a
vedação “fria” em que a vedação parece visivelmente vedada, mas as temperaturas críticas
de vedação não foram atingidas. Se não há qualidade de vedação não se pode assegurar a
esterilidade do conteúdo.

Imagens: Fonte: Nelson Labs

Migração de corante:
Este é um teste em que o corante líquido é introduzido dentro da embalagem. A embalagem
é girada até que todos os selos tenham sido
expostos ao corante. Um canal de tinta visível
através do selo indica um canal aberto na selagem da embalagem e uma violação de integridade. Esse tipo de falha provavelmente está
relacionado a um problema com o selador da
embalagem e geralmente pode ser atribuído a
um ajuste de temperatura, tempo ou pressão
durante o processo de selagem.
Corante usado para teste de migração
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Emissão de bolha:
É um teste de integridade da embalagem inteira e é feito imergindo a embalagem em um tubo
de fluido e, em seguida, inflando ou introduzindo ar na embalagem. Falhas são encontradas
quando são observadas bolhas escapando de um único ponto da embalagem. As falhas na
emissão de bolhas geralmente são o resultado de fricção e atrito causados durante o transporte, manuseio e transporte e processamento dos materiais de embalagem.
As dobras no material da embalagem também podem ser uma fonte de falha, pois essa
dobra pode enfraquecer e causar vazamentos. Produtos para saúde pontiagudos, afiados
ou pesados também podem criar falhas como orifícios causadas por atrito ou impacto com
a embalagem.
Na avaliação das condições de selagem muitos serviços ainda utilizam apenas a inspeção
visual manual devido ao seu baixo custo direto. Esse método pode ser demorado e limitado
em termos de eficácia e confiabilidade. Soma-se a estes fatores a questão de subjetividade
do colaborador que está realizando a avaliação.

Imagem: iStock

RESISTÊNCIA

A avaliação da força determina a quantidade de força necessária para abrir a embalagem. Falhas também podem ocorrer durante os três testes principais de resistência da embalagem:
selagem, ruptura e deslizamento.
Selagem
As falhas de descolamento do selo são geralmente muito semelhantes às do teste de migração de
corante. O teste de selagem não procura necessariamente por falhas, mas ajuda os fabricantes
a otimizar os parâmetros de vedação.

Selagem de tesoura
em papel grau cirúrgico
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Testes para avaliação da resistência mecânica
• Resistência ao estouro (Mullen)
• Resistência ao rasgo (Elmendorf)
• Resistência à tração (dinamômetro)
• Gramatura (balança analítica)

Teste de resistência de filme plástico

BARREIRA MICROBIANA

1.

Os materiais devem ter propriedades de barreira microbiana que sejam consistentes com
os critérios de aceitação especificados, a menos que atendam ao critério de impermeabilidade quando avaliados de acordo com o Anexo C da ISO 11607-1: 2019. 5.1.10.

2.

Para sistemas de barreira estéril reutilizáveis, por ex. recipientes e envoltórios têxteis
tecidos, será determinado se o processamento de acordo com as instruções fornecidas
levar a uma degradação que limitará a vida útil.

Imagem: Fonte: Nelson Labs

Testes para resistência de filmes plásticos
• Resistência à tração (dinamômetro)
• Espessura (microns)
• Resistência de laminação (dinamômetro).

3. O desempenho dos materiais deve ser avaliado para garantir que o desempenho do material permaneça dentro dos limites especificados após a exposição a todos os processos
de esterilização especificados(13).

DIA A DIA DO PROCESSAMENTO

Na prática do dia a dia do processamento do produto para saúde um pacote esterilizado comprometido pode atuar como um veículo para a transmissão microbiana e representar um risco
significativo para a segurança do paciente. Uma vez que bactérias ou outros contaminantes
penetram no pacote o produto para saúde deixa de ser um item para tratamento tornando-se
numa ameaça ao paciente.
Antes de selecionar um sistema de barreira estéril, deve-se avaliar e verificar o desempenho
do produto no ambiente que serão usados para determinar se as condições para esterilização,
vida útil, transporte, armazenamento e manuseio podem ser conhecidas.
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As instruções de uso do fabricante devem ser avaliadas para verificação se o sistema de barreira estéril é destinado ao uso do respectivo processo de esterilização.
As informações de validação do fabricante também devem ser avaliadas antes do ato de
aquisição do sistema de barreira estéril. As informações de validação incluem quesitos como
penetração do agente esterilizante, resistência a rasgos e perfurações, desempenho da característica de barreira, manutenção da esterilidade e prazo de validade.
O teste do produto é indicado para verificação quanto as instruções do fabricante na prática,
pois o processo de esterilização é alcançável no contexto diário do processamento de produtos para saúde.

TESTE DO PRODUTO DEVE CONSIDERAR

1. Avaliação da eficácia da esterilização.
2. Uso do indicador químico, indicador biológico no interior dos pacotes.
3. Uso do indicador químico e indicador biológico no interior de pacotes que apresentem o
maior desafio para contato com o agente esterilizante.
4. Avaliação da umidade dos pacotes.
5. Documentação das atividades do teste do produto, contendo: data do teste, responsável
pela realização do teste, localização do indicador químico e indicador biológico dentro do
pacote, resultado do teste.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Devem ser avaliadas quaisquer limitações de uso por data para armazenamento pré-esterilização e limitações de validade para armazenamento pós-esterilização.

CONTROLE DE QUALIDADE

O usuário deve avaliar:
1. O fabricante realiza a inspeção, classificação, segregação e descarte do produto.
2. Os materiais devem estar em conformidade com as propriedades físicas específicas ou
mínimas estabelecidas, como resistência à tração, variação de espessura, resistência ao
rasgo, permeabilidade ao ar e resistência à ruptura.
3. Os materiais devem ter um peso básico (massa por unidade de área) que deve ser consistente com o valor especificado.
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4. Os materiais devem apresentar níveis aceitáveis de limpeza, partículas e fiapos.
5. Os materiais devem estar em conformidade com as características químicas específicas
estabelecidas (por exemplo, valor de pH, teor de cloreto e sulfato) para atender aos requisitos do produto para saúde, sistema de embalagem ou processo de esterilização.
6. Os materiais não devem conter ou liberar substâncias sabidamente tóxicas em quantidade suficiente para causar risco à saúde antes, durante ou após a esterilização nas condições de uso.
7. Os materiais devem ser isentos de lixiviação e inodoros nas condições de uso especificadas, de modo que nem o desempenho nem a segurança sejam prejudicados e os dispositivos médicos com os quais eles estão em contato não sejam afetados adversamente.
8. Os materiais devem estar em conformidade com as propriedades físicas específicas ou
mínimas estabelecidas, como resistência à tração, variação de espessura, resistência ao
rasgo, permeabilidade ao ar e resistência à ruptura.
9. Os materiais devem estar livres de furos, rachaduras, rasgos, vincos ou espessamento
localizado e/ou diluição suficiente para prejudicar o funcionamento.

SISTEMA DE ROTULAGEM

1.
2.

Permanece aderido, intacto e legível até o ponto de uso.
Ser compatível com os materiais, sistema de barreira estéril e produto para saúde durante e após o(s) processo(s) de esterilização e parâmetros de ciclo especificados e não deve
afetar adversamente o processo de esterilização.
3. Não ser impresso ou escrito com tinta que possa ser transferida para o dispositivo médico nem reagir com o material de embalagem e/ou sistema que possa comprometer a
utilidade do material de embalagem e/ou sistema, nem mudar de cor a ponto de tornar
o rótulo ilegível.

TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO CONTEÚDO

Um Sistema de Barreira Estéril que permite fácil apresentação asséptica decorrente da qualidade da selagem reduz a possibilidade de contaminação antes do contato com o paciente.

TINTA INDICATIVA

Devem ser desenvolvidas exclusivamente para as embalagens de uso médico e apresentar
alto desempenho, oferecendo total segurança aos profissionais de saúde que manipulam o
produto. Devem apresentar viragem testada e conclusiva para garantia na prática do processamento de produtos para saúde.
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A tinta presente no indicador químico impresso na embalagem não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico dessas substâncias de acordo com
a ISO11140-1(32).
Controle e validação das mudanças nas matérias primas:
Todas as matérias primas utilizadas e o processo de fabricação são validados. As alterações somente poderão ocorrer mediante autorização expressa da equipe do controle de qualidade. Na
ocorrência de alterações todo processo de validação deve ser realizado e aprovado novamente.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Representante autorizado do fabricante.
O tipo, tamanho da embalagem, cor.
Número do lote ou outro meio de rastrear o histórico de fabricação.
O(s) processo(s) de esterilização pretendido(s) e histórico de processamento.
A data de validade, se aplicável.
Quaisquer condições específicas de armazenamento, se aplicável.
Quaisquer restrições conhecidas sobre o manuseio ou uso (por exemplo, condições ambientais), se aplicável.
8. Se os materiais e/ou sistemas de barreira estéril pré-formados são destinados para uso
único ou reutilização.
9. Para materiais reutilizáveis e/ou sistemas de barreira estéril pré-formados, instruções de
uso, incluindo a frequência e a natureza da manutenção, lavagem e/ou limpeza, esterilização, inspeção de danos ou desgaste.
10. Se forem fornecidas instruções de uso, a data de emissão ou revisão.

CONCLUSÃO

Diante de todo caminho percorrido neste e-book, concluí-se que todo processo de mudança
deve ser baseado em riscos e focar no impacto destas no desempenho do sistema, eficácia e
segurança do produto ou serviço. Acredita-se que simplesmente adotar para o Brasil conceitos
já internacionalizados e implementados com sucesso em outros países nem sempre geram o
mesmo resultado no contexto nacional, pelo contrário podem desencadear processos ineficazes e produtos inadequados, aumentando o risco de eventos adversos para os pacientes.
No Relatório de Experiências Internacionais sobre Regulação de Dispositivos Médicos (DM)
contribuições para a revisão normativa da RDC nº 185/2006, produzido pela Gerência de
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Estudos Econômicos e Inteligência Regulatória, de junho de 2018(12) apresenta nas considerações finais uma afirmação que corrobora com a visão percebida sobre desregulamentação.
“A experiência internacional constitui um marco referencial importante, especialmente para
identificar e comparar opções regulatório e/ou não regulatórias aplicadas em outros países,
com vistas a melhorar a qualidade regulatória no mercado de DM. No entanto, a incorporação
dessas opções deve ser feita, considerando as peculiaridades nacionais”.
Pode-se inferir que o processo de regulamentação não necessariamente qualifica o produto
para saúde tendo em vista que o órgão regulador avalia documentos e não realiza quaisquer
tipos de testes no produto. Este tem sido um dos argumentos postulados pelos defensores
da desregulamentação, este postulado apresenta certa coerência. Mas com o processo de
desregulamentação os fabricantes de embalagem de produto para saúde estarão isentos de
atender alguns requisitos regulatórios como, licença sanitária, autorização de funcionamento
de Empresas (AFE) no tocante a fabricação, distribuição, armazenamento. O atendimento
às Boas Práticas de Fabricação também deixa de ser exigido. As notificações pós venda não
serão acompanhadas pelo órgão sanitário, além da extinção da necessidade de regulamentação em postos, aeroportos e fronteiras (PAF).
Pelo exposto percebe-se que não se trata meramente da exclusão do registro do produto, mas
de uma condição ampliada que poderá culminar com falta de controle do mercado caso a responsabilidade seja exclusiva do usuário da embalagem de produtos para saúde, e não compartilhada com o fabricante. Supõe-se que na ausência de dados concretos o usuário não está preparado para a desregulamentação deste produto de imediato, talvez uma desregulamentação
gradual, com maior tempo para adaptação do usuário fosse uma medida alternativa.
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