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Conhecimento com Conteúdo!!!
Olá a todos e todas.
Sou Ana Miranda, Diretora Executiva do Núcleo de Assessoria, Capacitação e
Especialização à Central de Material e Esterilização - NasceCme Group®, organizadora e realizadora da 4ª edição do CONALE (Congresso Nacional
de Limpeza e Esterilização), webinário bianual e gratuito, ocorrido de 1 a
5 novembro do presente ano. Nesta 4ª edição trouxemos ao debate uma
temática ampla: “Da limpeza à esterilização hoje e amanhã”. Para tanto,
cruzamos fronteiras nacionais e internacionais na expectativa de levar
informação, conhecimento e o que há de mais interessante em uma viagem: o descobrir de novos amigos e novas informações. Nos deixamos
levar a diferentes caminhos, na certeza de que todos esses caminhos, tão
bem conduzidos pelos palestrantes, nos fariam chegar ao ponto crucial
dessa caminhada de conhecimento, ou seja, as melhores práticas baseadas em evidências, visando o processamento seguro dos produtos para
saúde e por conseguinte segurança para o paciente. Nesta viagem, desenhada por vinte e oito palestrantes, não houve tropeços nem imprevistos,
apenas o despojamento dos palestrantes envolvidos, comprometidos e
dedicados em compartilhar com você congressista, experiências, vivências e muito conhecimento técnico científico suportado por relevante referencial teórico.

Associado a todo esse cabedal de conhecimento, houve momentos onde
a emoção fluiu e envolveu a todos. Revivemos o passado recente da pandemia do coronavírus e seu impacto no hoje e no dia a dia da prática do
processamento de produtos para saúde, mas também vislumbramos alternativas para o amanhã. Um amanhã que perpassa pelas ações globais
da saúde ambiental e pelo engajamento dos profissionais de saúde e da
sociedade em geral.
Eu quero agradecer aos palestrantes pela oportunidade singular de estarmos mais uma vez reunidos e unidos. Foi um momento de muita inspiração
em prol da troca de conhecimento com conteúdo na busca por aprendizagem de qualidade, desde a limpeza à esterilização a todo o nosso imenso
Brasil e demais países.
Convido vocês a descortinarem comigo nessa fotografia do highligts,
formato E- book o que foram os cinco dias da 4ª edição do CONALE.
Boa leitura!!!
		

Com carinho,

				

ANA MIRANDA
Diretora Executiva NasceCME Group®
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A palestrante Idalina Brasil, iniciou sua apresentação trazendo a definição de OPME e também
comentou que a denominação DMI já vem sendo
empregada conforme consta na ANS desde 2016.
Idalina explicou o que vem a ser OPME em Consignação: ”Instrumental cirúrgico e/ou implante
emprestado pelo fornecedor ao hospital para um
procedimento cirúrgico específico, onde os todos
os instrumentais e implantes não utilizados deverão ser devolvidos ao fornecedor após o uso”.
Antes da pandemia a CME do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC-FMUSP recebia
aproximadamente 1.500 caixas de OPME por
mês. Apresentava dificuldades com recebimento de materiais não conformes: sujidade, integridade, quantidade e qualidade dos OPMEs oferecidos. Dificuldades no treinamento da equipe
devido ao volume e variedade de OPMEs. Além
da necessidade de adequar a terceirização de entregas pelos fornecedores e profissionais não capacitados. Todas essas dificuldades concorriam
para aumentar o risco de não conformidades no
processamento seguro dos materiais a serem
utilizados nos procedimentos cirúrgicos.
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A palestrante, seguindo na sua explanação, nos
traz como foi o período COVID x OPME:
- Qual a realidade?
Observou-se redução mensal de até 66% da produção do CME. Média de 700 caixas de OPME por
mês. Houve a necessidade de aprimorar o sistema de controle de fluxo de pessoas e materiais,
bem como reforçar a necessidade de orientação
sobre precaução de transmissão na CME.
A palestrante comenta sobre a implantação da
gestão de materiais em consignação permanente para o atendimento da demanda de trauma,
objetivando a diminuição de fluxo de pessoas
para entrega dos materiais e ao mesmo tempo
esse modelo de gestão impediu o desabastecimento, favorecendo a continuidade da realização das cirurgias.
Outro aspecto importante abordado pela palestrante diz respeito ao uso correto de EPI durante
a pandemia. Houveram exageros por parte da
equipe, pois o medo ainda estava muito presente e os profissionais achavam que usar os EPIs
indiscriminadamente era a solução de todo o re-

ceio de infecção. As enfermeiras da CME, realizaram treinamento da equipe sobre o uso correto
do EPI.
Destaco na apresentação da Idalina ”Existência
de rotina e normas no setor de consignados permitiu que os transtornos fossem mínimos durante a pandemia”. A afirmação reforça o quanto faz
diferença trabalhar com rotinas, normas e protocolos bem estabelecidos, independente de uma
condição de pandemia.
- E quais eram as rotinas antes da pandemia na
CME do IOT?
Foram apresentadas algumas rotinas como recebimento de OPMEs, a instituição conta com mais
de 100 empresas de OPME cadastradas.
Devolução de OPMEs que não atendem às especificações técnicas ou apresentarem qualquer não
conformidades. Para tanto segue-se o estabelecido no Manual de Boas Práticas OPME, 2016.
O recebimento do Vale de remessa em outro
idioma ou fora de ordem, esse tipo de ocorrência
gera notificação a empresa.
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Idalina também questionou formalmente a Anvisa quanto ao envio por parte da empresa do
Vale de remessa em língua estrangeira, e obteve do órgão regulador a informação de que não
há legislação sanitária que regulamente ou vede
a referida prática, contudo, as informações dispostas no documento referenciado deve permitir a identificação e rastreabilidade dos produtos,
nos termos da Resolução RDC n° 16/2013 - Boas
Práticas de Fabricação e atendendo ao Código
de Defesa do Consumidor.
E para finalizarmos esse breve resumo da apresentação de Idalina Brasil, há de se destacar o
sistema de controle de qualidade implantado
na CME, que registra as não conformidades das
empresas de consignação, incluindo as não conformidades produzidas pela própria CME com o
objetivo de diminuir as ocorrências favorecendo
a melhoria do serviço ofertado.
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A palestrante, doutora em engenharia com mais
de 25 anos de experiência em hospital, iniciou
sua apresentação trazendo os recursos tecnológicos que impactam diretamente na segurança
do processo assistencial. Os equipamentos de
limpeza automatizada e esterilização, caso não
disponham de manutenção e manuseio adequados, podem levar pacientes a desfecho indesejado. As práticas seguras e segurança na utilização
previnem eventos adversos.
A rápida evolução tecnológica exige novos modelos de competências para a implementação de
práticas seguras. Gerenciar tecnologias em saúde pode ser resumido na capacidade de desenvolver práticas seguras aplicadas de modo racional, de forma a promover segurança do paciente
e racionalização de custos.
Gerenciamento de tecnologia implica na avaliação da tecnologia antes da compra (pré aquisição), com estudo preliminar e planejamento dos
recursos de infraestrutura. Depois da avaliação e
planejamento a incorporação ou seja a aquisição,
instalação e as intervenções técnicas que envolvem disponibilidade da tecnologia, viabilidade
técnica e econômica e custo social. O uso seguro,
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a qualificação dos profissionais para usar a tecnologia, gerenciamento de risco, os processos e
indicadores para monitorar o desempenho dos
equipamentos da CME. Uma etapa posterior é a
desativação e o descarte configurando desta forma o ciclo de vida das tecnologias. Todas essas
etapas visam garantir a qualidade do serviço de
saúde e por conseguinte a garantia de segurança
do paciente.
A avaliação de tecnologia em saúde compreende
a análise multidisciplinar que estuda as implicações clínicas, econômicas, organizacionais, éticas e sociais do desenvolvimento, introdução, difusão e uso de tecnologias de saúde. Todos esses
aspectos foram discutidos pela palestrante.
Léria introduz na apresentação o:
Guia para aplicação do
Roteiro Objetivo
de Inspeção (ROI) em
Centros de Material e
Esterilização Classe II
Vigente a partir de 25/03/2021
Início do período de contribuição: 26/03/2021
Fim do período de contribuição: 25/03/2022
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Esse documento tem por objetivo promover a
utilização de modelos de avaliação e de gerenciamento de riscos e benefícios potenciais, na
harmonização dos processos de inspeção e de
fiscalização em serviços de saúde e de interesse
para a saúde, realizados pelo Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS).
Um aspecto muito relevante da apresentação
da Dra Léria diz respeito a manutenção dos equipamentos de limpeza e esterilização, segunda a
palestrante as necessidades mínimas para uma
intervenção satisfatória depende de alguns fatores como exemplificado ao lado:
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A palestrante também chama a atenção para
itens pouco observados nos serviços de CME
mas que fazem grande diferença na qualidade
técnica da manutenção e na disponibilidade de
funcionamento dos equipamentos.
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E prossegue questionando sobre:
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E ainda nos dá dicas de como avaliar o desempenho do equipamento e assim assegurar a qualidade do serviço prestado pela CME.
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John comenta sobre a importância da limpeza.
E como a limpeza inadequada de dispositivos
reutilizáveis pode levar a infecções. O ECRI nos
últimos oito anos tem incluído na lista dos dez
perigos de tecnologia para saúde a limpeza no
processamento de itens complexos. Essa limpeza inadequada pode desencadear processos
de infecção. John comenta que é preocupante
quando um Instituto de Pesquisa cita ano após
ano que a limpeza inadequada de dispositivos
médicos reutilizáveis figura entre os dez maiores riscos na saúde. O palestrante também comenta sobre as diretrizes do FDA e CDC quanto
limpeza. As duas instituições americanas são
inflexíveis sobre a importância da limpeza, pois
acreditam que a limpeza é a etapa mais crítica e
é essencial no ciclo de processamento. Para que
ocorra a limpeza pode-se utilizar três tipos de
detergente, e o palestrante passa a descrever
cada um deles.
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O palestrante comenta que o detergente alcalino
pode atingir níveis de ph superiores a 13 ou 14. Na
prática o detergente alcalino não deve se empregado no processamento de instrumentos delicados como os endoscópios.
A seguir o palestrante faz uma breve revisão sobre as etapas de processamento para um dispositivo médico que emprega desinfecção de alto
nível (endoscópio) e de um dispositivo médico
que requer esterilização (instrumental). Ilustra
com esferas de cor diferente (azul, vermelho e
cinza). Ele destaca que a esfera azul é oque importa pois diz respeito ao paciente. Desta forma
é absolutamente crítico que esses itens estejam
seguros para uso do paciente. Já os pontos vermelhos referem-se ao uso de detergente. E a cor
cinza diz respeito as demais etapas do processo.
Reforça o palestrante que os pontos vermelhos
são tanto para o FDA quanto para o CDC os pontos mais críticos do processo. Na verdade para os
exemplos demonstrados (instrumental e endoscópio) quando se trata de limpeza deve ser realizada com precisão e qualidade.

Instrumental

Endoscópio
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Seguindo na apresentação o palestrante aborda
como se dá a limpeza, e para isso usa uma ilustração animada, de extrema didática. Finaliza a
ilustração concluindo como o detergente ajuda
na eficácia da remoção da sujidade. Pode ser um
detergente com uma enzima ou multienzimático, é importante a sinergia entre o surfactante
e as enzimas que compõem a solução de detergente. Após a eficaz etapa de limpeza as demais
etapas subsequentes como desinfecção de alto
nível ou esterilização serão mais eficientes e por
conseguinte mais seguras para o paciente. O palestrante retoma e passa a definição de enzimas.
Afirma que as enzimas são de origem natural estando presentes no nosso próprio corpo.

As enzimas aceleram as reações químicas, e atuam juntamente com os surfactantes. A atuação
das enzimas é de forma especifica e seletiva
sobre resíduos orgânicos. Como catalisadores,
não são perdidas durante o processo e são responsáveis por um enorme número de reações.
O processo de remoção de sujeira orgânica
começa com uma reação entre o sítio ativo da
enzima e o substrato.Detergentes enzimáticos formulados adequadamente melhoram
desempenho de limpeza. As enzimas fazem o
trabalho de limpeza, fragmentando a sujeira,
como o sangue, por exemplo, proporcionando
níveis mais profundos de limpeza.
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Atualmente a Novozymes desenvolveu uma
nova tecnologia de enzimas, de forma customizada para limpeza de artigos hospitalares,
registrada como Everis®. Em um estudo conduzido comparando detergente enzimático contendo enzimas Everis® e detergente alcalino de
mercado, foi possível confirmar a superioridade.
A 45ºC, observou-se que o detergente com enzimas
Everis® foi mais eficaz do que cinco detergentes
alcalinos comerciais. Adicionalmente, a dosagem
otimizada da enzima suporta melhores resultados.

O palestrante prossegue afirmando que há
necessidade de inovação para mudar o jogo e
garantir limpeza adequada. Analisando os resultados de limpeza, e o consequente impacto
em surtos de infecções hospitalares e outros
temas relacionados, identifica-se a presença de
outros resíduos, além dos componentes orgânicos como proteínas, carboidratos e gorduras,
largamente conhecidos por sua persistência e
dificuldade de remoção adequada, exigindo enzimas específicas como proteases, carboidrases
e lipases.

Recentemente se identificou que, adicionalmente ao citado acima, resíduos de DNA são
bastante complexos e de difícil remoção pelas
atuais tecnologias disponíveis. DNA possui uma
estrutura bastante complexa e adere diferentes
sujidades, dificultando a limpeza adequada dos
artigos cirúrgicos.
Diante da necessidade apontada, Novozymes
desenvolveu e patenteou uma nova molécula de enzima, a fosfodiesterase, que é seletiva
para fragmentar e facilitar a remoção deste DNA,
possibilitando uma limpeza profunda e um maior
nível de segurança para os pacientes.
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O engenheiro Gerson inicia sua aula discutindo
sobre o objetivo da CME - e põe duas palavras em
pauta: segurança e eficácia do processamento.
Destaca que fator maior desafio está no processamento de materiais contaminados com agentes
biológicos viáveis e potencialmente patogênicos.
Cita os elementos e fatores que auxiliam o microorganismo a sobreviver neste meio durante todo o
processo como a quantidade de biomassa de contaminantes, fatores de proteção interna, atividade
metabólica e fatores de proteção externos (sendo
este o foco do tema da aula).
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O palestrante define os termos utilizados segundo a RDC 15, enfatizando que pré-limpeza já é o
início do processamento, uma vez que é feita a
remoção de sujidades visíveis. Quanto a definição
de limpeza: dá ênfase a remoção de sujidades e
redução da carga microbiana. E neste interim enfatiza a ação mecânica (manual ou automatizada).

O palestrante apresenta o círculo Sinner, destacando a importância de cada elemento. E não se
deve extinguir nenhum deles, devendo ter um
equilíbrio entre eles.

Em relação a característica do material a ser
processado, faz referência a ISO 17664, exemplificando de acordo com a tabela, os grupos de
maior complexidade de limpeza.
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Quanto ao uso de detergentes enzimáticos, destaca algumas características que interferem na
processo, como por exemplo, detergente com
produção de espuma diminui a ação mecânica,
sendo esta uma contra indicação para detergentes utilizados em limpeza automatizada.

O palestrante comenta quanto aos dois tipos de
ação mecânica: esfregação (manual) e o jateamento que é a forma automatizada. Limpeza
inadequada provoca deterioraçãoe superfícies
danificadas aumentam a formação de biofilme.

Cita, de acordo com a RDC 15, a recomendação da
obrigatoriedade de utilização da lavagem ultrassônica para materiais de conformação complexa e
com lúmens com tamanho de diâmetro inferiores
a 5mm. E complementa que esta lavagem é indicada para materiais rígidos! Explica a importância
da limpeza por ultrasson, e sobre o funcionamento da cavitação durante o processo de limpeza.
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Discute as vantagens de limpeza por lavadora
automatizada, destacando a segurança operacional, reprodutibilidade, produtividade.

O palestrante afirma que para garantia e eficácia
do processo de limpeza é necessária a validação!
O procedimento de validação trabalha com dois
fatores: equipamentos: segundo a RDC 15 as
qualificações.
Na qualificação de instalação são avaliados todos
os elementos externos do equipamento como:
qualidade/pressão da água, ar comprimido.

Com relação a qualificação de operação é confrontar a especificação funcional do equipamento com
os dados obtidos do processo, sendo este momento a avaliação das variáveis críticas: água, tempo,
temperatura, ação mecânica e dosagem correta
do detergente. O protocolo de operação também
é definido pelo fabricante, baseado em norma pertinente e requer formalização operacional.

O protocolo de instalação são definidos pelo fabricante e deve ter o acompanhamento da engenharia clínica. A partir deste momento dever ser
elaborado um plano de manutenção para que
sejam feitas revisões na infraestrutura adjacente.
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Na avaliação de desempenho ocorre a confrontação da utilização pelo usuário com os dados obtidos após o processo. É avaliado se o processo
está funcionando na amplitude esperada. Neste
caso, a equipe de enfermagem terá participação
ativa na realização desses testes. A validação
deve ser feita pelo responsável do CME, porque
este será responsável por dizer se o processo de
manutenção garantiu ou não que as variáveis críticas do processo foram mantidas.

O palestrante lembra que de acordo com a RDC
15, a CME deve apresentar; qualificação de instalação, operacional e de desempenho. Ter protocolos definidos e estabelecimento de uma carga
desafio e procedimentos operacionais padrão.

Gerson afirma que para qualificação de desempenho a carga a ser utilizada é uma carga que simule
material sujo. Por definição da NBR ISO 883, o soil
test deve ser utilizado como desafio em qualificações de limpeza. A carga desafio deve estar suja
com o soil-test e após o ciclo, não apresentar sujidade visível. O palestrante finaliza sua apresentação comentando que após a avaliação visual é utilizado um teste residual de proteína, o qual irá definir
a aprovação (limpeza completa), ou reprovação
(presença de residual de proteína).Os monitores de
processos devem ser utilizados para avaliação de
todas as variáveis críticas. Caso haja algum monitor
reprovado, significa falha no processo.

Teste residual de proteína
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Monica comenta o universo da odontologia,
considerando os aspectos de infraestrutura, que
vai depender do número de cadeiras de atendimento e salas clínicas, há vários desenhos de pequenas CMEs. Se houver apenas uma sala o processamento pode ser realizado neste ambiente,
dividido por no mínimo barreira técnica, com fluxo unidirecional e pia exclusiva. Com relação aos
equipamentos, são compactos, como autoclave
de bancada. O responsável pelo processamento
dos materiais é o cirurgião dentista, podendo
orientar o colaborador (auxiliar de saúde bucal
ou técnico de saúde bucal) ou ele mesmo executa o processamento desses materiais. Outro
fator delicado é o relacionamento entre o dentista e a equipe auxiliar, que exige um olhar para
a parceria, respeito mútuo e comprometimento.
A palestrante cita como referência o Manual
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle
de Riscos/Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministéiro
da Saúde, 2006.
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Seguindo na questão de referencial, Monica comenta sobre a classificação de Spaulding.
A palestrante destaca que na odontologia os artigos semi críticos devem ser esterilizados em fun-

ção de uma linha tênue, que pode gerar risco ao
paciente.Exemplifica afirmando que a moldeira entra em contacto com mucosa íntegra mas
como há a possibilidade de lesar tecidos nesse
procedimento é recomendável a esterilização.
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Monica cita como um dos desafios o descarte
do material perfurocortante. Recomenda o descarte na sala clinica por questão de segurança.
O descarte inadequado expõe o colaborador.

Uma questão que a palestrante considera de
suma importância é desmontar os materiais
que são desmontáveis para facilitar a limpeza e
a esterilização. Ilustra com o torquímetro que é
composto de várias partes. Se esse item não for
adequadamente desmontado e limpo pode comprometer o sistema de torque em procedimento
de implante. Por vezes o dentista reclama com
a empresa que o torquímetro não é bom mas na
realidade o problema é decorrente da presença
de sujidade.
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A limpeza mais rápido possível nem sempre é
realizada. Desta forma, para inibir a formação
de biofilme, o material deve ficar umectado em
água (pouquíssimo tempo) ou em detergentes
pré-lavagem. A palestrante lembra que a limpeza deve ser realizada com detergentes específicos para uso odonto médico hospitalar. O detergente pode ser alcalino, neutro ou enzimático. O
detergente alcalino é pouco viável na odontologia em função dos equipamentos e dos artigos,
alguns materiais são de alumínio, e corre-se o risco de danificar esses artigos. Recomenda seguir
as orientações do fabricante. O detergente não
deve formar espuma.
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A palestrante continua na sua abordagem comentando sobre os recursos utilizados na etapa
de limpeza e cita os recursos não indicados como
a esponja de uso doméstico e também os itens
adequados para uso na etapa de limpeza como
as escovas. Faz um alerta de risco de acidentes
ocupacionais na utilização de escovas sem cabo
longo na limpeza de artigos perfurocortantes.

A palestrante chama a atenção que no processo
de limpeza manual o material deve estar submerso, em contato com o detergente. A submersão é também segurança ocupacional pois evita
aerossolização.

Limpeza
com material
submerso.
Evite
aerossolização.
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A palestrante prossegue na abordagem falando
sobre a limpeza automatizada. Os equipamentos
são compactos conforme exemplificado. As lavadoras ultrassônicas apresentam várias opções de
dimensões. Existem lavadoras ultrassônicas dotadas de dreno que facilitam a drenagem. Algumas
dessas lavadoras possuem mais de um transdutor
melhorando a capacidade de limpeza.
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Um outro aspecto bastante desafiador sob a visão da palestrante são os materiais de implantodontia. Esses implantes são entregues estéreis
pronto uso. O problema é o processamento dos
acessórios, os kits complexos dificultam a limpeza, prefira os kits compactos e passíveis de limpeza ultrassônica.
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A palestrante também questiona a limpeza do
sistema de irrigação. Esse sistema dispõe de
dispositivo na extremidade que se conecta ao
um conector, ligado ao frasco de solução estéril.
O sistema deve ser processado adequadamente, pois uma parte entra em contato direto com
sujidade. Como lavar o tubo de irrigação? Como
enxaguar de forma efetiva? Como garantir a remoção de resíduos do detergente? Os sistema
de irrigação são de silicone e autoclaváveis. Lembrando que há contato com solução fisiológica
(sais) podendo causar oxidação (imagem). Existem no mercado sistemas de irrigação descartável o que evita riscos de contaminação.
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A palestrante aborda ainda quanto ao preparo
dos materiais a importância do uso dos integradores químicos. Em enquete realizada pela
palestrante ela observou que poucos dentistas
utilizam a monitorização química.
O monitoramento biológico por exigência da Anvisa deve ser realizado, no mínimo, uma vez por
semana.

Outra questão recorrente diz respeito a embalagem. A palestrante comenta que alguns dentistas ainda utilizam embalagens plásticas (imagem) que não atendem a qualquer normativa ou
preocupação com a procedência.
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O papel grau cirúrgico é uma embalagem mais
adequada e segura.
Após o preparo e identificação do material a etapa seguinte é a esterilização do material odontológico em autoclaves específicas, que podem
ser dotadas de bomba de vácuo ou autoclaves
gravitacionais.
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A palestrante destaca o quanto é fundamental
a montagem da carga para favorecer o contato
com o vapor e evitar a condensação excessiva que
poderá levar a ocorrência de pacote molhado.
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