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OBJETIVO

Discutir alguns pontos críticos que envolvem o sistema de
abastecimento, como a co-responsabilidade do processo de
limpeza do material consignado entre as partes interessadas,
propondo solução e encaminhamento de procedimento
operacional.



LIMPEZA

“processo indicado para remoção de sujidade visível (sangue,
substâncias protéicas e outros debris) aderida à superfícies,
fendas, serrilhas, articulações e lúmens de instrumentos,
dispositivos e equipamentos por meio de processo manual ou
automatizado. Neste processo utiliza-se água e detergente”

AAMI TIR 12



LIMPEZA E ENXAGUE

Tem por propósito remover todos os debris visíveis do artigo
para reduzir o número de partículas (orgânicas e inorgânicas),
microorganismos e pirogênio em potencial.

PADRÃO ACEITÁVEL: visivelmente limpo

AAMI ST 79



PROCESSO DE LIMPEZA

FINALIDADE: Assegurar os processos de desinfecção e
esterilização.



LIMPEZA

Fatores Interdependentes

Qualidade da água

Concentração e tipo de detergente 

Método de limpeza

Enxágue

Secagem

Preparo nos itens para ser processado em equipamento

Parâmetros, tempo, temperatura  e capacidade da carga do equipamento

Nível de conhecimento do operador



Comparative Study of Surgical Instruments from Sterile-
Service Departaments for Presence of Residual Gram-

Negative Endotoxin and Proteinaceous Deposits

Journal of Clinical Microbiology, Oct. 2006 p. 3728-3733

ESTUDO COMPARATIVO INTERNACIONAL



Objetivos

Avaliar a presença:
• depósitos de resíduos,
• microrganismos 
• endotoxinas

Metodologia

• 9 caixas de instrumentais (350 itens)
• Limpeza: lavadora desinfectadora
• Microscopia óptica e biofluorescência

Resultados

Todos os instrumentais apresentaram
contaminação por proteínas em pelo

menos um dos locais da amostra.
A análise estatística indicou diferença

significativa nos níveis de contaminação,
o que sugere que os procedimentos de

limpeza em alguns serviços são melhores
do que em outros. Alguns instrumentos

apresentaram locais com depósitos
cristalinos (detergentes).

ESTUDO COMPARATIVO INTERNACIONAL



ESTUDO COMPARATIVO INTERNACIONAL



LIMPEZA DE MATERIAL CONSIGNADO

ÂMBITO E APLICAÇÃO

• RDC nº 185 de 2001 – Anexo II

Classe III   – Implantes metálicos de ALTO RISCO intrínseco.



Boas Práticas e os Atores envolvidos



GEAPIO CME
Média de empresas consignadas 

12 (doze)

MATERIAL CONSIGNADO

• Central de Material e Esterilização
• Centro Cirúrgico
• Setor Específico



Quantidade de Cirurgia com Material Consignado  
em uma Instituição Alemã

Cirurgias de Ortopedia

Em média

70% com material consignado

30 % sem material consignado

Fonte: University Hospital Tübingen





Protocolo de Processamento inadequado ou inexistente;

Entrega tardia dos itens, implicando no processamento flash;

Período de tempo insuficiente para o processamento, devido à 
carga de trabalho do CME;

Limpeza e desmontagem inadequadas, levando a ineficácia do 
processo de esterilização;

Riscos Associados à Utilização de Material Consignado

Transmissão de infecção por contaminação devido a:



Riscos Associados à Utilização de Material Consignado

Transmissão de infecção por contaminação devido a:

Desenho do instrumental e do implante;

Materiais inadequadamente limpos no hospital anterior ou 
danificados no transporte;

Cavidade onde foram encontrados

debris  com ajuda de iluminação

Debris retirados das cavidades



Caixas cirúrgicas não são acompanhadas de informações 
sobre o padrão de processamento a que foram submetidas 
no hospital anterior;

Material entregue ao hospital pouco antes do início de um 
procedimento programado e, portanto, exigem  um 
processamento dentro de um prazo relativamente curto para 
uso.

Riscos Associados à Utilização de Material Consignado

Transmissão de infecção por contaminação devido a:

Deterioração causada pelo uso



Equipe da CME e Centro Cirúrgico, as vezes, não estão 
familiarizados com itens especiais e as instruções de limpeza, 
desinfecção e esterilização não são fornecidos;

Conteiners, por vezes, não suportam o peso do instrumental 
e/ou a temperatura do processo de esterilização. Podem 
deteriorar ou degradar, resultando em corpos estranhos que 
aderem e danificam os instrumentais;

Riscos Associados à Utilização de Material Consignado

Transmissão de infecção por contaminação devido a:

Bandejas quebradas

Reportar os acidentes associados com 
desenho dos itens (instrumentais/implantes).



Métodos de Tratamento da Água

LIMPEZA

Água

Água dura

Água mole

Filtração

Destilação

Deionização

Osmose Reversa



LIMPEZA

Agentes de Limpeza

Água

Detergente neutro

Detergente alcalino

Detergente enzimático



LIMPEZA

Monitoramento da Limpeza

Parte integrante do controle de qualidade do processo, podendo ser
realizado através de kits reagentes industrializados e
comercializados por diversos fabricantes.

a) Detecta proteínas (matéria orgânica)

b) Biofilmes

c) Leitura por mudança de cor

d) Alta sensibilidade (3µg)

3M Clean Trace



LIMPEZA

Equipamentos de Proteção Individual

Luvas

Óculos

Máscara

Avental



• Imediatamente após o uso, todos os instrumentais devem ser
imersos em água corrente e detergente ou detergente enzimático,
antes da rotina de processamento e limpeza;

• Após a limpeza de todos os itens enxaguar para assegurar a
remoção dos resíduos

• Limpeza deve ocorrer até 30 minutos após o uso para diminuir a
ocorrência de sangue e matéria orgânica secos.

PRÉ-LIMPEZA



LIMPEZA

Métodos de Limpeza

Manual: Procedimento realizado  manualmente para remoção 
de sujidades por meio de ação física aplicada sobre a superfície do 
material, utilizando detergente, escova e água.

Automatizada: Procedimento automatizado para remoção de 
sujidade por meio de lavadoras  com ação física e química.



Os biofilmes microbianos são comunidades de células aderidas a
uma superfície e entre si e embebidas por uma matriz de
substâncias extracelulares poliméricas.

Estas substâncias poliméricas são produzidas
pelos próprios microrganismos, com a
finalidade de aumentar a sua chance
de sobrevivência em um
determinado meio.

A IMPORTÂNCIA DO BIOFILME NO PROCESSO DE LIMPEZA



LIMPEZA MANUAL E BIOFILME

Biofilme inicialmente observado em 1936;

60% das infecções hospitalares têm participação de algum tipo 
de biofilme;

a) Carga Bacteriana

b) Característica do produto para a saúde

c) Detergente



• Falhas no processo de limpeza favorecem o acúmulo de
matéria orgânica;

• O acúmulo cíclico de matéria orgânica em produtos para
saúde protege os microorganismos e, por consequência,
implica na formação do biofilme.

APECIH - 2010

LIMPEZA MANUAL E BIOFILME

Considerações



Justificativa: O índice de atividade da água inferior a 0,6% UR,
impede a proliferação de microorganismos, embora os
mesmos possam estar vivos sem que haja reprodução.

SECAGEM

Nível de Atividade da Água

Menor que 0,6% UR

Indústria Farmacêutica e Alimentícia



AS BANDEJAS PLÁSTICAS



Art. 148 parágrafo 1º

“as empresas titulares de registro, fabricantes ou importadores
têm a responsabilidade de garantir e zelar pela manutenção da
qualidade, segurança e eficácia dos produtos até o consumidor
final, a fim de evitar riscos e efeitos adversos à saúde”

ASPECTOS LEGAIS

Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, regulamentada
pelo despacho nº 79.094/77



Instruções de uso e modelos de rótulos

ASPECTOS LEGAIS

RDC nº 185, de 22 de setembro de 2001

Classe III   – Implantes metálicos de ALTO RISCO intrínseco.



Capítulo IV – art. 8

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos
à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se: os
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e
adequadas a seu respeito.

Parágrafo único: Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar
as informações aqui se refere este artigo, através de impressos apropriados que
devam acompanhar o produto.

ASPECTOS LEGAIS

Código de Defesa do Consumidor
Lei 8078 de 11 de setembro de 1990



MANUAIS

CFM – Resolução nº 1804 de 20 de dezembro de 2006

• Manual de Boas Práticas de Recepção de Materiais de Implante em

Centro de Materiais.



MANUAIS

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI
Brasília 2010

• Manual para Registro de Implantes Ortopédicos na ANVISA Parte I –
Orientações Quanto ao Conteúdo da Resolução RDC/ANVISA nº 185/01



ASPECTOS NORMATIVOS

• NBR ISO 8828: Implantes para cirurgia – itens 3.6.1 a 3.6.4 – limpeza

• ASTM F:565: Standard Practice for care in handling of orthopaedic

implants and instruments.

• ISO 17664: Sterilization of medical devices – Information to be
provided by the manufacturer for the processing of resterilizable
medical devices



ISO 17664:2004

Esterilização dos dispositivos médicos – Informação a ser fornecida
pelo fabricante para o processamento dos dispositivos médicos.

Objetivo
Assegurar que as instruções de processamento do dispositivo forneçam
informações suficientes e claras para que o dispositivo médico seja
processado com segurança e cumpra com suas especificações de
desempenho. A norma inclui como requisitos para processamento:

• preparo no ponto de uso;
• inspeção, manutenção;
• limpeza, desinfecção;
• secagem;
• embalagem;

• armazenagem;



INSTRUÇÕES

• Instruções para desmontagem e montagem do dispositivo médico deve
incluir fotografias ou diagramas esquemáticos e uma lista dos componentes
do dispositivo;

• Instruções devem incluir métodos de ensaio para verificar a
funcionalidade e segurança do dispositivo médico, conforme a necessidade;

• Instruções específicas para um dispositivo médico em questão. Um
identificador, como um número de catálogo, deve ser fornecido nas
instruções e marcado no dispositivo;

• As instruções de processamento devem especificar o processo, tempo;

• As instruções de processamento devem considerar os equipamentos
disponíveis para processamento, tempos e temperaturas padrão.



LIMITE DE USO

Um dispositivo médico reutilizável quando designado pelo fabricante
que tem um número limitado de processamento deve ser marcado
com um identificador exclusivo para esse dispositivo médico
permitindo ao usuário:

a) identificar o número de vezes que o dispositivo foi processado;

b) Identificar quando o dispositivo médico não é mais seguro para
utilização.



ABRAIDI – Associação Brasileira de Importadores e
Distribuidores de Implantes

• Boas Práticas de Distribuição – Distribuidor

Entregar instrumentais cirúrgicos devidamente limpos e descontaminados ao
hospital, acompanhados de ficha técnica de limpeza e desinfecção, em menção ao
procedimento e produtos saneantes utilizados, datada e rubricada pela pessoa
responsável pela operação, seja no último usuário (hospital ou estabelecimento

de saúde) ou do próprio distribuidor.

RECOMENDAÇÕES



Devolver ao distribuidor os instrumentais cirúrgicos limpos e descontaminados,
acompanhado de ficha técnica de limpeza e desinfecção, com menção do
procedimento e produtos saneantes utilizados, datada e rubricada pela
enfermeira ou outro profissional do hospital, responsável pela operação.

RECOMENDAÇÕES

ABRAIDI – Associação Brasileira de Importadores e
Distribuidores de Implantes

• Estabelecimento de Saúde

Nota: a Autorização de Funcionamento do Distribuidor não abrange o
processamento de material.



Pessoal não habilitado desenvolvendo prática de limpeza;

Qualidade e quantidade das informações inadequadas e pouco 
detalhadas;

Ausência de protocolo padrão.

ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS



PREMISSA DO FORNECEDOR

Os fornecedores desenvolveram a prática de instruir os
usuários a seguir a rotina hospitalar para as práticas de
processamento do dispositivo médico ao invés de fornecer
instruções específicas para seus produtos.

ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS



Não-Estéril

Recebimento

IMPLANTES ORTOPÉDICOS



EMPRESA A

• Nome do Produto
• Descrição
• Composição do Material
• Finalidade
• Contra Indicações
• Advertências:

(Produto de uso único, descartar após o uso, não reutilizar, NÃO ESTÉRIL)
• Importante
• Precauções
• Possíveis Efeitos Adversos
• Formas de Apresentação
• LIMPEZA
• Esterilidade
• LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL
• Inspeção para Verificação Antes de Cada Uso
• Risco de Contaminação

RDC nº 185, de 22 de setembro de 2001
Modelo de Instrução de Uso



EMPRESA A

• Descarte do Produto
• Rastreabilidade do Produto
• Gravação
• Instruções de Uso
• Técnica Sugerida para Operação de Implante
• Armazenagem e Transporte
• Data de Fabricação, Prazo de Validade,  e Nº de Lote:vide rótulo
• Fabricado por
• Importado e Distribuido por
• Registro ANVISA
• Informação ao Consumidor – Telefone e email
• Edição: Janeiro 2006
• Responsável Técnico
• Responsável Legal



EMPRESA B

•Nome Técnico
• Nome Comercial
• Fabricante
• Importado por
• Responsável Técnico
• PRODUTO NÃO ESTÉRIL
• Data de Fabricação, Data de Validade, Nº de Lote:vide rótulo
• Registro ANVISA
• Forma de Apresentação Comercial
• Tabela de Códigos de Referência
• Instrumental Básico Utilizado na Implantação
• Símbolos Utilizados na Embalagem
• identificação e Marcação
• Cuidados de Manuseio
• Cuidados para Conservação e Armazenagem
• Instruções de Uso

RDC nº 185, de 22 de setembro de 2001
Modelo de Instrução de Uso



EMPRESA B

• Indicações
• Função dos Componentes
• Verificação do Produto
• Contra Indicação
• Rastreabilidade dos Produtos
• Tratamento Pós-Operatório
• Remoção do Implante
• Advertências: 

LAVAR OS IMPLANTES ANTES DA ESTERILIZAÇÃO
• Riscos de Implantação
• Aspectos de Qualidade
• Caracterização dos Limites de Peso
• Esterilização
• Forma de Descarte do Implante Utilizado
• Responsável Legal
• Responsável Técnico



LIMPEZA MANUAL

• Etapa 1: Desmonte todos os instrumentais;

• Etapa 2: Coloque os itens em solução detergente e escove;

• Etapa 3: Enxágüe em água corrente, irrigando lúmen, orifícios e
outras áreas de difícil acesso;

• Etapa 4: Coloque os itens na lavadora ultrassônica (≥ 24Khz) por
10 minutos. Temperatura do redor de 50°C;

• Etapa 5: Coloque os itens em solução desinfetante;

• Etapa 6: Enxágue os itens com água destilada ou desmineralizada
por 5 min.;

• Etapa 7: Seque os itens com ar quente (70°C) por 10 min.

EMPRESA C



LIMPEZA MANUAL

• Etapa 1: Desmonte todos os instrumentais;

• Etapa 2: Coloque os itens em solução detergente e escovar;

• Etapa 3: Enxágüe em água corrente, irrigando lumen, holes e outras
áreas de difícil acesso;

• Etapa 4: Coloque os itens na lavadora ultrassônica (≥ 24Khz) por
10 minutos. Temperatura ao redor de 50°C;

• Etapa 5: Coloque os itens em solução desinfetante;

• Etapa 6: Enxague os itens com água destilada ou desmineralizada
por 5 min.;

• Etapa 7: Seque os itens com ar quente (70°C) por 10 min.

EMPRESA C

O que fazer caso a 

instituição não tenha 

uma lavadora 

ultrassônica ? 



Não 
Desmontar!

Como
Processar ?



Total de kits consignados – Ortopedia em 2005

1089
Tempo médio 20 minutos de redução de tempo por kit 

= 363 horas por ano
Ou 

28% do tempo anual de trabalho numa CME

Fonte: University Hospital Tübingen

VANTAGENS DA REGULAÇÃO



PROPOSTA GEAPIO-CME

Desenvolver em conjunto um procedimento 
operacional padrão para limpeza de material 

consignado.



Anexo I

Declaração de 
Descontaminação



Anexo II – Página 1

Tabela de Decisão
Para Aquisição de
Novos Kits Consignados



Anexo II – Página 2

Tabela de Decisão
Para Aquisição de
Novos Kits Consignados



Anexo II – Página 3

Tabela de Decisão
Para Aquisição de
Novos Kits Consignados



Anexo III

Relatório de Utilização
De Consignados



Anexo IV

Protocolo de 
Processamento
para o Gerenciamento 
de Kits Consignados 
para CME



Lista de Verificação para Gerenciamento de Consignados

Seção A:  Para ser preenchida pela pessoa que está solicitando o Kit de Consignados

Detalhes do Paciente: colar a etiqueta de identificação do paciente Detalhes da Cirurgia:

Pedido nº____________________________________ Procedimento:

Telefone de Emergência Consultor:

Nome Kit Consignado: Assistente Administrativo:

Fabricante/Fornecedor:

Especialidade

Localidade:

Nome do kit Empresa

Consignado:

Agendado por: Pedido:

Data da Cirurgia:

Data de Entrega: Observações:

Data da Devolução

Hora da Entrega Observações:

Cópia enviada para o 

Coordenador
Sim          Não 

Observações:

de Consignados Observações:

Seção B: Para ser Preenchido no Momento que o Kit Consignado for recebido pelo Coordenador de Consignados

Data de Recebimento: Observações:

Nº de Caixas Entregues Observações:

Conferido por:  nome completo e assinatura Observações:

Anexo V

Lista de Verificação
Para Gerenciamento
De Consignados
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