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Porque trocar o teste Bowie Dick em folhas pelos testes pacotes prontos? 
 

 
O Teste em folhas, utilizado desde o inicio dos anos 70  tem a vantagem de ter um baixo custo 
quando olhamos simplesmente o custo do produto (da folha de teste) porém, alguns fatores 
importantes fazem com que a cada dia hospitais públicos ou privados que possuam autoclaves 
com bomba de vácuo migrem para o uso dos testes Bowie Dick de pronto uso, opção essa que 
já foi feita pela maioria dos hospitais Americanos e  Europeus e nos principais hospitais do 
Brasil. Também cresce a uma velocidade assustadora a utilização de teste Bowie Dick tipo 
Helix* para teste de retirada de ar para ciclos de canulados e/ou cargas ocas. 
 
(*)Pense nisso: O teste Bowie Dick convencional foi elaborado para verificação da retirada de 
ar e penetração de vapor de cargas porosas (tecidos, pacotes, etc.). Mas os hospitais não 
esterilizam somente cargas porosas, grande parte dos ciclos de esterilização são para cargas 
contendo canulados (traquéias, equipamentos de vídeo, cânulas, etc.) ou cargas ocas (caixas, 
containers, etc.). 
Daí a necessidade de um teste para verificar a retirada de ar e a penetração do Vapor ou 
qualquer outro agente esterilizante (EX: Formoldeído, ETO) no interior destes dispositivos. 
 
Abaixo identificamos alguns dos principais fatores que os levaram a tomar essa decisão de 
trocar o tesde BD folha por um sistema de pacote pronto uso. 
 
Reprodutividade dos resultados. 

Os pacotes de teste Bowie Dick de folhas fazem com que seus usuários montem pacotes de 
tecidos com medidas controladas, pacote com dimensões de 25cm de largura por 30 cm de 
comprimento e altura variando entre 25 e 28 cm., devendo ser confeccionado em toalhas 
cirúrgicas, lavadas recentemente e sem passar, alem disso não podem pesar mais que 4kg 
(10% de variação são aceitos).  Vejamos a seguir falhas constantes nesse processo: 
 

1 - Os tecidos utilizados no Brasil não é o mesmo tecido utilizado nos EUA e Europa  
quando da confecção das normas BS-7720 – ISO-11140-1 – EN-867-3 o tecido correto seria 
o huckaback (um tipo de linho) que nada tem haver com os tecidos (brim e algodão) 
normalmente utilizados nos nossos hospitais. 
 
2 - As medidas dos pacotes (25cmX30cmX25cm) nem sempre são respeitadas ou 
conferidas o que pode acarretar pacotes grandes ou pequenos. 
 
3 – O peso é outro fator importante, raramente se encontra uma balança em uma central de 
esterilização. Se montarmos um pacote acima do peso, mudamos a densidade do pacote, 
se montamos abaixo do peso também. Isso influencia diretamente na taxa de remoção do 
AR e na penetração do vapor, proporcionando falsos resultados. 
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4 -  Tem que ser mantida toda uma rotina em conjunto com  a lavanderia, pois depois de 
feito o teste Bowie Dick, os tecidos tem de ser reprocessados (encaminhados a lavanderia 
para lavar) não podem ser passados por isso é fundamental que sejam identificados pois o 
ressecamento  do tecido pode comprometer o ciclo de teste pela absorção do vapor, 
apresentando resultados falso positivo. 
 
5 – O fator pessoal também tem de ser considerado, pois nossa mão de obra geralmente 
não é bem treinada para fazer os testes da maneira correta, tomando e observando todos 
estes cuidados. O custo com treinamento também pode ser considerado, bem como o 
tempo do funcionário na montagem e rastreamento das fases anteriormente relatadas. 
 
 
6 – O custo do que envolve troca de tecidos regularmente, montagem dos pacotes, espaço 
utilizado em maquina de lavar, sabão, processo monitorado, risco de erro. 

 
Ao colocarmos todos estes custos na ponta do lápis veremos que o simples e mais importante 
benefício quando optamos pelo uso dos testes pronto uso é o de termos os resultados sempre 
baseados em parâmetros estabelecidos, ou seja conseguimos reproduzir resultados tendo 
como base um padrão, que não sofre a possibilidade de erros de montagem, qualidade de 
tecido, desgaste, etc. 
 
Custos do pacote e processo: 
 
Quanto ao custo da realização do teste, levamos em consideração um hospital de médio porte 
que possui 02 (duas) autoclaves com bomba de vácuo e que este hospital realiza então 02 
testes Bowie Dick por dia ou 60 testes por mês. Veja abaixo como foi montado os custos: 
 

1. O hospital realiza aproximadamente 60 testes mensais ( são duas autoclaves), o custo 
médio diário de cada teste, somente com o produto utilizado (teste Bowie&Dick em 
folhas) é de R$ 3,00 a unidade, ou R$ 6,00 por dia, o que gera uma despesa mensal de 
R$ 180,00. 

 
2. Vamos acrescer a esta despesa o custo na lavagem dos campos utilizados.  Pelo 

levantamento que realizamos junto a algumas governanças de Hospitais de médio porte, 
o serviço de lavanderia gera um custo médio por quilo de roupa lavada de R$ 2,90 /Kg. 
Como a norma para montagem do pacote pede um pacote de 4 Kg. para cada pacote, 
isso gera então 8 kg. de tecido por dia, e gera uma despesa de R$ 23,20 por dia (R$ 
2,90/ kg), ou seja um custo mensal de R$ 696,00. 

 
3. O tempo gasto com a montagem dos pacotes também deve naturalmente ser somado 

aos custos de montagem dos pacotes. Em algumas cronometragens realizadas em 
hospitais, entre a seleção dos tecidos preparação, dobras e montagem dos pacotes, 
abertura depois do ciclo e encaminhar para rotina de reprocessamento, chegamos a uma 
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média de 24 minutos totais para os 02 pacotes. Esse tempo quando somado chega-se a 
um total de 12 horas/mês. Em média o salário mensal de um Técnico de Enfermagem 
(profissional recomendado para trabalhar em uma CME) é de R$ 850,00 o que gera um 
custo por essas 12 horas de R$ 55,00  

 
4. Não somamos ainda a este levantamento os custos com: 

- Energia Elétrica das lavadoras (falta de dados dos fabricantes dos 
equipamentos). 
-    Compra de Tecidos especiais para o teste. 
-    Grande desgaste dos tecidos e identificação. 
-    Rotina específica de reprocessamento. 
-    Fitas adesivas para fechamento de pacote. 
 

Total do custo apurado para realização dos dois testes diários: R$ 931,00. 
 

Como visto o custo total na realização de toda essa operação ainda é maior que os R$ 931,00 
mensais, além de todos os problemas que podem ocorrer conforme descrevemos no primeiro 
tópico desta missiva, o que pode acarretar a repetição do procedimento do teste para dissipar 
possíveis dúvidas, aumentando mais ainda o custo total desta operação podendo chegar ao 
custo do teste Bowie Dick em folhas entre R$ 16,00 a R$ 19,00 a unidade ou muito próximo a 
R$ 1.000,00/ mês para 2 autoclaves. 

 
Levando-se em conta que o custo total da realização do teste Bowie&Dick - pacote padrão 
pronto chega a R$ 23,00 a und. ou R$ 1.380,00 p/ 02 autoclaves/ mês. Esse é o custo efetivo 
do procedimento, uma vez que não utilizaremos campos de algodão, fitas de crepe, montagem 
dos pacotes e o tempo para realização do procedimento é muito menor, além de facilidade e 
padrão de leitura dia a dia e fácil sistema de arquivamento, compacto, seguro, organizado e 
ecologicamente correto. Tudo isso por uma diferença de investimento na ordem de R$ 380,00 
no máximo.  

“Qualidade padronizada de resposta com segurança não tem preço!” 
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