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RDC ANVISA 15 DE 15 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o
processamento de produtos para saúde e dá
outras providências.



Processamento de produto para saúde:

conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção,
limpeza, secagem, avaliação da integridade e da
funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização,
armazenamento e distribuição para as unidades
consumidoras
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CMEs BRASILEIRAS

Ø ALTÍSSIMA DEMANDA DIÁRIA;
Ø ESTRUTURA FÍSICA NÃO CONFORME;
Ø EQUIPAMENTOS DESATUALIZADOS;
Ø PROFISSIONAIS COM CONHECIMENTO NÃO
SISTEMATIZADO;

Ø BAIXA IMPORTÂNCIA DADA PELA DA DIREÇÃO DOS
HOSPITAIS;

Ø VISAs SEM INSTRUMENTO LEGAL PARA A
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO.





Fio guia teflonado Introdutor



Sonda de Dormia Fio Guia de Angioplastia



Folha de São Paulo (SP)
13/08/2008
Cotidiano

Anvisa sabia que bactéria era 
resistente desde 2007
Alerta da agência sobre 

micobactéria, porém, só foi dado 
na última sexta-feira

Bactéria responsável pela 
maioria das infecções no país 
resistiu a 10 h de exposição a 
produto para desinfecção de 
equipamentos hospitalares







O QUE MUDOU?



SEGURANÇA                       GESTÃO DE RISCOS 



Riscos relacionados ao arsenal
Tempo de uso do material
Material compatível com o procedimento
Materiais “adaptados”
Funcionalidade



Riscos relacionados às 
pessoas

Ergonomia no trabalho
Excesso de peso nos containers
Jornada de trabalho excessiva
Treinamentos específicos
Utilização de EPI - PPRA
PCMSO – avaliação da visão a olho nu



Riscos relacionados aos insumos
Qualidade da água para geração de vapor
Qualidade da água para o enxague
Detergentes (Saneantes)
Validação dos sistemas de barreira estéril
Especificação dos indicadores para monitoramento de processo
Qualidade do ar comprimido na secagem
Seleção dos utensílios para limpeza de lumens e superfícies articuladas



Riscos ligados aos ambientes
Limpeza
Preparo
Esterilização
Armazenamento – eventos relacionados
Consignados



Riscos relacionados aos processos

Controle dos materiais e instrumentais externos
Remoção completa de resíduos orgânicos e inorgânicos dos produtos
Validação da limpeza
Qualificação dos equipamentos (QI – QO- QD)
Monitoramento dos equipamentos



“Como estamos?”



Produção de conhecimento

ü Aumento da produção científica relacionada ao 
tema

ü Inserção do CME nos temas de simpósios, palestras 
e congressos

ü Reconhecimento da importância do CME  nas IRAS

ü Interesse pelo tema nas atividades de pós-
graduação



Equipamentos

ü Maior procura por atualização tecnológica no 
processamento de produtos para saúde

ü Aumento da oferta de empresas que executam as 
qualificações de equipamentos 

ü Busca pelo conhecimento sobre o funcionamento das 
tecnologias disponíveis



Processamento

ü Procedimento operacional padrão – implementação 
dos processos

ü Utilização consciente dos dispositivos de 
monitoramento de processo

ü Busca continuada da qualidade e segurança para 
os pacientes

ü Implementação de Boas Práticas 



Inspeção Sanitária

ü Maior preocupação com os aspectos técnicos das 
atividades do CME

ü Preparação de profissionais para exercer a 
atividade de inspeção

ü Utilização de dispositivo transparente  e 
compatível com a atividade



...Usado corretamente, o perigo tem um 
importante significado como medida de 
precaução...

... O que não se busca da maneira correta 
não se encontra...
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Check List - Bloco Gestão da Organização

üO  serviço de saúde já possui o Comitê de Processamento?

üOs representantes do Comitê já estão identificados e nomeados?

üJá foram discutidas no Comitê as atribuições definidas na RDC ?

üPreciso contratar serviços externos?

üO critério de seleção já está definido ?

üExiste um roteiro de avaliação ?

üO termo de contrato já foi elaborado ?



Check List - Bloco Gestão da Organização

üExiste material  externo de propriedade do profissional ?

üA rotina de entrega do material já está estabelecida?

üExiste fornecimento de material consignado?

üOs procedimentos de recebimento, preparo, utilização, limpeza e devolução 
já estão descritos?
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Check List - Bloco Gestão de Pessoas

üO Profissional Responsável pelo CME está indicado e nomeado?

üAs Responsabilidades estabelecidas já forma analisadas?

üHá necessidade de carga horária exclusiva? (CME II)

üA carga horária está ajustada?

üO PPRA do CME está elaborado?

üO PCMSO está definido?

üAs capacitações previstas e seus conteúdos estão em conformidade 
com a RDC?



Check List - Bloco Gestão de Pessoas

üExiste planejamento para avaliação  dos resultados das capacitações ?

üOs riscos inerentes à atividade no CME estão identificados?

üOs Equipamentos de Proteção Individual estão  à disposição do 
colaborador de acordo com o ambiente e análise de risco  e em 
quantidade suficiente?
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Check List - Bloco Gestão de Ambientes

üSerá utilizado funcionamento centralizado?

üExiste necessidade de ampliação da área física?

üExiste projeto elaborado, aprovado pela direção?

üAs obras estão em andamento?

üO fluxo operacional pode ser claramente definido?

üA disposição dos equipamentos e demais itens necessários a cada 
ambiente permitem um espaço técnico de trabalho com área de circulação?



Check List - Bloco Gestão de Ambientes

üExiste barreira física (CMEII) ?

üA Barreira Técnica é de compreensão dos colaboradores envolvidos? 
(CME I )

üOs itens exigidos para cada ambiente estão disponíveis?

üExiste área exclusiva para recepção e conferência de material 
consignado?

üExiste monitoramento da temperatura ambiente?

üO nº de trocas de ar corresponde ao especificado para a área?

üPara  o ambiente que exige pressão negativa, os parâmetros estão 
atendidos?

üPara os ambientes onde é exigida exaustão forçada para o exterior da 
edificação, estão em conformidade?
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Check List - Bloco Gestão de Equipamentos

üEquipamentos antigos estão  com sua qualificação de desempenho 
atualizada?

üAs leitoras de indicadores biológico estão calibradas? Existe 
cronograma definido?

üAs seladoras estão calibradas? Existe cronograma definido?

üExiste contrato de manutenção para os equipamentos?

üO Plano de Manutenção  está em conformidade com a RDC ?

üOs equipamento existentes atendem à necessidade técnica do 
trabalho? Existe impressão dos parâmetros físicos do ciclo?

üExiste necessidade de aquisição tecnológica?

üExiste planejamento e aprovação para esta aquisição?
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Check List - Bloco Gestão de Processos

üOs procedimentos operacionais padrão estão descritos?

üAs rotinas  de transporte de material sujo e material limpo estão 
definidas?

üHá necessidade de utilização de CME satélite?

üOs procedimentos estão descritos?

üExiste controle da água no ponto de uso?

üOs padrões exigidos na RDC estão atendidos?

üAs rotinas de monitoramento do processo de esterilização estão 
descritas?

üAs rotinas de controle dos sistemas de barreira estéril estão descritas?



Check List - Bloco Gestão de Processos

Os insumos utilizados na pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação 
da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, 
armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras estão 
padronizados junto ao setor de compra?

Existe sistema de rastreabilidade ?

Existe planejamento de controle de “falhas”?



PRÓXIMOS PASSOS



SEGURANÇA 
DO

PACIENTE

Qualidade Risco

“Em serviços de Saúde qualidade e risco
são indissociáveis”





luizfonsecaesilva@gmail.com

Contato: (15) 98126-2130
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