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Não podemos “ver” 

ou “apalpar” a 

esterilidade...  





 









Definição de Esterilidade 

• Há uma convenção mundialmente difundida de 
que os produtos esterilizados devem 

– ter uma probabilidade menor que 1 em 1.000.000 
de haver um organismo sobrevivente 

– ter um nível de garantia de esterilidade (Sterility 
Assurance Level - SAL) de 10-6 
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Monitoramento do processo de Esterilização 
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Realizado por 
meio de 

indicadores e 
integradores 

químicos 



Norma ANSI/AAMI/ISO 11140:2005 
Esterilização de Produtos para Tratamento da Saúde - 
Indicadores Químicos – Parte - 1 Requisitos gerais. 
 
 Antes da elaboração desta norma tínhamos: 

Norma ISO = 06  classes 

AAMI = 05 classes  

EN 867 = 04 classes (letras A, B, C e D). 

 

 Estabelece requisitos para os IQ utilizados nos 

processos de esterilização que utilizam vapor, ETO, 

radiação g ou b, vapor-formaldeído, peróxido de 

hidrogênio vaporizado ou vapor seco 
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Calor Seco: tempo e temperatura 

Vapor: tempo, temperatura e água (no vapor saturado) 

Óxido de Etileno: tempo, temperatura e concentração de óxido 
de etileno  

Irradiação: dosagem total absorvida 

Vapor formaldeído: tempo, temperatura, água (presente no 
vapor saturado) e a concentração de formaldeído 

Peróxido de Hidrogênio Vaporizado: tempo, temperatura, 
concentração do peróxido de hidrogênio 
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Estabelece parâmetros necessários ao ciclo: 
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TOXICIDADE 

Não devem liberar quaisquer 
substâncias conhecidas 

como tóxicas em qtd 
suficiente que produza risco 
à saúde ou ao processo de 
esterilização pretendido.  

O fabricante deve reter 
prova documental deste 

fato no que diz respeito à 
designação do produto 

Norma ISO 11140:2005 estabelece sobre a: 
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Norma 
ANSI/AAMI/IS
O 11140:2005 

estabelece 
sobre 

desempenho 

O IQ deve 
manter sua cor, 
após o processo 
de esterilização 

por até 06m.  

Mudança após o 
processo de 

esterilização, com 
falha, pode 

alterar  a 
coloração 
durante o 

armazenamento. 



 Art. 96 O monitoramento da esterilização deve ser realizado 

em cada carga em pacote desafio com integradores químicos 
(tipo 5 ou 6), segundo rotina definida pelo CME.  

Art. 97 O monitoramento do processo de esterilização com 

indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de 
esterilização. 



Classificação dos Indicadores Químicos 

• Tipo 1 – Indicadores de processo 
Tiras impregnadas com tinta termo-química que mudam de cor quando 

expostas a certas temperaturas 

• Tipo 2 – Indicadores para testes específicos 
Utilizados em situações relevantes para o equipamento de esterilização 

• Tipo 3 – Indicadores de parâmetro único 
Reagem a um parâmetro específico do ciclo  

• Tipo 4 – Indicadores multiparamétricos 
Reagem a dois ou mais parâmetros críticos do ciclo 

• Tipo 5 – Indicadores integradores 
Reagem a todos os parâmetros críticos do ciclo 

• Tipo 6 – Indicadores emuladores (simuladores) 
Reagem a todos os parâmetros críticos de um ciclo específico 
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Qual pacote 
você 

utilizaria? 



Indicadores de Processo 

Tipo 1: Mudança de cor se exposto a temperatura. 
 

Usados externamente em todos os pacotes 

Evidenciam a passagem do material pelo processo 

Fixá-los junto à identificação do produto 

Fixados nas embalagens de papel grau cirúrgico ou 
Tyvek  

Etiquetas impregnadas 
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Indicadores para uso em testes 
específicos 

• Tipo 2: Detectar falha na remoção do ar entre os 
pacotes e no seu interior e na câmara interna 
dos esterilizadores a vapor pré-vácuo (penetração 

uniforme). 

– Resultado é visual. 

– Não verifica o processo de esterilização 

– Temperaturas/tempos para a realização do teste:  

• 134ºC --------------------------- 3 1/2 minutos 

• 127ºC --------------------------- 11 minutos 

• 121ºC --------------------------- 15 minutos 
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Bowie e Dick 
folha 

Bowie e Dick 
pacote pronto 
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MUDANÇA DE COR:  

De púrpura a verde para mudança completa se nenhum vazamento de ar for 
detectado. 

Na parte de trás do Green Card coloque data, esterilizador e arquive para registros.  

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: 

• Se nenhum ar está presente na câmara do esterilizador depois do pré-vácuo, o 
vapor penetrará no centro do cartão de teste e o indicador mudará para a cor 
verde uniforme. Se uma quantia pequena está presente, isso é suficiente para 
causar uma diminuição de 2°C na temperatura formando uma bolha no centro 
do cartão e a migração do ar será indicada pelo aparecimento de uma cor 
púrpura ou roxa no centro do cartão. 
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Green Card 

REPROVADO APROVADO 
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RDC 15 
Seção IX  -  Da Esterilização  

• Art. 93 É obrigatório a realização de teste 

para avaliar o desempenho do sistema de 

remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave 

assistida por bomba de vácuo, no primeiro 

ciclo do dia. 
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Indicadores de uso interno 

• Tipo 3: Indicadores de parâmetro único, 

designados para reagir com um parâmetro 

específico do ciclo de esterilização (ex. Temperatura) 
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Na prática não 
é comumente 

utilizado 



De acordo com a ISO 11140-1:2005 

Existem hoje duas classes de indicadores químicos 
(classes 5 e 6) considerados adequados para 
fornecer resultados com base no desempenho do 
ciclo de esterilização, sem definir qual é o melhor. 

O tipo do indicador deve ser escolhido com base 
naquilo (produto para saúde ou ciclo de 
esterilização) que o profissional quer monitorar. 



Integradores Tipo 5 

• Tempo, temperatura, e a presença 
de vapor 

Reagem às 3 
variáveis críticas do 

ciclo de esterilização 
a vapor 

• Os resultados do integrador Tipo 5 são 
semelhantes aos de um IB e podem detectar 
falhas onde a temperatura selecionada não for 
atingida. 

É necessário que o  
desempenho esteja 
correlacionado ao 

de um IB 

•  Se houver embalagem ou carga 
incorreta, misturas de ar/vapor e/ou 
ciclo incorreto para o seu conteúdo. 

A condição de 
falha pode ocorrer 



Indicadores - Integradores 



Integrador Emulador Tipo 6 

• Reage às 3 variáveis críticas para um ciclo 
especifico, porém o seu desempenho não 
está correlacionado a um IB. 

• São indicados para ciclos específicos.  

• Não reage até que 95% do tempo de ciclo 
sejam concluídos 
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 Mesmo que os IB utilizados durante a etapa 

de controle de carga tenham acusado 

condições apropriadas de esterilização, 

problemas locais, que às vezes ocorrem por 

falhas humanas ou mau funcionamento 

mecânico no interior do esterilizador, podem 

acarretar problemas aos pacotes.  

 

Por que os pacotes devem ser 
monitorados individualmente? 
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Indicador Biológico 

Assegura que as condições 
de esterilização estão 

adequadas. Os mm são 
testados quanto ao seu 

crescimento ou não, após a 
aplicação do processo. 

A freqüência mínima 
indicada é diaria. Em todas 
as cargas que contenham 
próteses (não utilizar até 

resultado final) e após 
manutenções. 

Alta resistência ao processo 
de esterilização que está 

sendo monitorizado dentro 
de um pacote. 
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Indicadores Biológicos 

3ª geração: auto-contidos com 
leitura em 1 a 3 horas pela 
detecção de uma enzima. 

Assegura que as condições de 
esterilização estão adequadas. 

A frequência mínima indicada é 
diária, em todas as cargas de 
próteses e após manutenções. 
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Indicador Biológico - Vapor : 

Leitura Rápida 

Mudança  

visual  + 

Luz vermelha 

“+” 

Meio de 

Cultura 

E 

E 

E 

E 

E 

 E 

E E 

a)  Falha do processo 

Exposição 

Esporo- 

Enzimas 

ao Vapor 
Esporo  

sobrevivente: 

Enzima Ativa 

1 - 3 Horas 

Fluorescência 

Indicador 

de pH 

Ácido Enzima 

Substrato 

(Rocho  

Amarelo) 

Fluorescência = presença de enzima ativa de B. stearothermophilus e  

                             falha no  processo de esterilização 40 



Sem mudança 

visual + 

Luz verde 

“-” 

Meio de 

Cultura 

E 

E 

E 

E 

E 

  

b)  Processo Aceitável: 

Exposição  

adequada 

Esporo- 

Enzimas 

ao Vapor Esporo morto: 

Enzima Inativada 

1 - 3 Horas 

Sem 

Fluorescência 

Indicador 

de pH 

Não ácido 
Não  

Enzima 

Substrato 

Não fluorescência = inativação da  enzima 

                                  processo de esterilização correto 

Indicador Biológico - Vapor : 

Leitura Rápida 
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 Art. 98  Em toda carga com produto implantável deve ser 

adicionado um indicador biológico.  

 Parágrafo único. A carga só deve ser liberada para utilização 

após leitura negativa do indicador biológico. 



Art. 99 O monitoramento do processo de esterilização com 

IB deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível 
comercialmente ou construído pelo CME, que deve ser 
posicionado no ponto de maior desafio ao processo de 
esterilização, definido durante os estudos térmicos na 
qualificação de desempenho do equipamento de esterilização. 
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Pacote teste desafio com indicador biológico de leitura 

rápida e integrador químico para esterilização a vapor. 



45 

Pacote teste desafio reutilizável 
(250 ciclos) projetado para 

monitoramento de rotina de 
esterilizadores a vapor com 

bomba de vácuo (pré-vácuo) a 
pelo menos 4 minutos a 134°C.  

O Teste Desafio pode ser 
utilizado com Indicador 

Biológico juntamente com o 
Integrador Tipo 5 ou Emulador 

Tipo 6 
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Indicador Biológico com resultado positivo 

1.  Tirar o esterilizador de uso; 

2.   Fazer o RECALL e reprocessar todo o material processado 

desde o ultimo IB negativo; 

3.   Notificar o supervisor e a CCIH; 

4.   Realizar  provas consecutivas com IQs e IBs; 

5.   Não utilizar o esterilizador até obter resultados negativos; 

6.   Registrar. 
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gisela.bruns@gmail.com 


