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Apresentação e declaração

➢Enfermeira assistencial em UTI Neurocirúrgico e Cardiológica

(1974 a 1984).

➢Pesquisadora docente do Depto de Enfermagem Médico Cirúrgica

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP),

desde 1986; atualmente Titular Sênior.

➢Líder do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq “Controle de

Infecção relacionada com procedimentos de assistência a saúde:

sub-grupo Central de Material e Esterilização ”.

➢Coordenadora pedagógica do Curso MBA em Centro de Material e

Esterilização - INESP.

➢Sem vínculos profissionais ou pessoais com indústria de equipamentos e de

produtos para Central de Material e Esterilização que possam gerar

conflitos de interesses.
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PRINCIPAL CONSENSO DOS ÚLTIMOS TEMPOS EM PROCESSAMENTO:
LIMPEZA: Núcleo Central do Processamento de PPS

LIMPEZA:

Núcleo Central 

do Processamento de

Materiais Utilizados na Saúde

SEM LIMPAR, NÃO 

SE GARANTE A 

ESTERILIZAÇÃO

NEM A 

DESINFECÇÃO



ÁREA DA LIMPEZA

• Estrutura física adequadamente dimensionada
para limpeza manual e alocação de lavadora de
jato sob pressão, ultrassônica e vapor fluente
dentre outros;

• Colaboradores com perfil ajustado às atividades
do setor: “gostar do que fazem”, exigentes que
não aceitam sobrecargas injustas de trabalho;
recusam a lavar PPS impossíveis de serem
limpos; analisam criticamente os produtos e
insumos disponibilizados para o trabalho; sabem
se proteger dos riscos ocupacionais.

• NUNCA deve faltar produtos e insumos!

• POP para PPS complexos.

• Enfermeiro gestor do CME SEMPRE presente!





RESPONDA:

• Você é chamado na sala de operação para se
posicionar frente a uma freza ortopédica flexível que
desprendeu sujidade ao ser utilizada, conforme a
ilustração. Qual seria o seu posicionamento:

a) A freza pode ser utilizado pois trata-se de desprendimento de sujidade
“esterilizada” uma vez que o material foi autoclavado e o calor “atingiu” a
sujidade matando os microrganismos nela presentes.

b) Na dúvida, reprocessaria a freza lavando e autoclavando em ciclo de
esterilização para uso imediato.

c) Muito constrangida, recolheria imediatamente a freza para reprocessar,
convicta de que não se pode assegurar esterilidade de um material sujo
uma vez que matéria orgânica pode proteger os microrganismos.

d) Consultaria a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar pois não
saberia decidir.



EVIDÊNCIAS:

LIMPEZA

“... contra falhas na limpeza não há 
argumentos: culpabilização por surtos 

infecciosos” 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.planetim.com.br/de-um-susto-gigante-em-sua-namorada-hehehe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5cPfU-HEOqXgsATEnIHoAQ&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHaezEiOL66evwEdJ3BtFGa-Y64eA
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Parada SA, Grassbaugh JA, Devine JG, Arrington ED.

Instrumentation-specific infection after anterior cruciate

ligament reconstruction. Sports Health. 2009; 1(6):481-5.

Aspirated synovial fluid was also sent for culture, which yielded positive

results for 2 patients (40%), with the isolate being coagulase-negative

Staphylococcus (unable to further identify) in 1 patient and coagulase-

negative Staphylococcus (further identified as S epidermidis) in the other.

All instrumentation before each case had undergone steam sterilization in 

prevacuum autoclaves, which is the nstitution’s standard.



Escova disponível  no CME 

antes do surto!

A equipa de investigação analisou cuidadosamente todos os instrumentos comum ao sistema Intrafix,

bem como os instrumentos utilizados para a colheita de enxertos isquiotibiais. O exame revelou

biomaterial que permanece no interior da porção da cânula Intrafix direcionador da fixação tibial. As

culturas deste material evidenciaram Staphylococcus coagulase negative, S. Epidermidis e

Streptococcus mitis, que são organismos da microbiota humana.

Escova de diâmetro compatível  

com o lumen
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3

Blevins FT, Salgado J, Wascher DC, Koster F. Septic arthritis following arthroscopic 

meniscus repair: a cluster of three cases. Arthroscopy. 1999; 15(1):35-40.

“A spot inspection of

the cannulas after the

standard cleansing

and sterilization

process found

evidence of dried

organic material in the

lumens of some of the

cannulas. Cultures

were positive for CNS

in three of the six

cannulas in this set”.



NEWS DE 18/02/2015:  7 INFECTADOS COM 2 ÓBITOS (179 EXPOSTOS)



Identificação de instrumentos/equipamentos 
impossíveis de serem limpos!

http://www.google.com.br/url?url=http://www.produtosmedicos.com.br/produto/473/canulas-para-lipoaspiracao-20ml.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nMrfU9PUI9e_sQTw94CQDA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNhqrXgvWpByxJ7CiwknL5Z-vX4A


Conceitualmente.....

LIMPEZA (RDC ANVISA 15/2012)

XIII - limpeza: remoção de

sujidades orgânicas e

inorgânicas, redução da carga

microbiana presente nos

produtos para saúde, utilizando

água, detergentes, produtos e

acessórios de limpeza, por meio

de ação mecânica (manual ou

automatizada), atuando em

superfícies internas (lúmen) e

externas, de forma a tornar o

produto seguro para manuseio e

preparado para desinfecção ou

esterilização.

COMO?

PARA QUE?

REDUÇÃO DE CARGA 
MICROBIANA É UMA 

CONSEQUÊNCIA E NÃO A 
META PRINCIPAL!



Qual o limite aceitável?

Souza, 2014, Tamashiro et al., 

2013
Ausência de efeito citotóxico

Almeida, 2014 ATP: < 200 RLU

Endotoxinas: < 0,019 EU/mL
Alfa, Olson, DeGagne, 2006 Limpeza manual

Proteínas: < 4,46 µg/cm2

Hemoglobina : < 3,58 µg/cm2

Limpeza automatizada

Proteínas: < 0,87 µg/cm2

Hemoglobina : < 0,57 µg/cm2

Bruijn, Orzechowski, Wassenaar, 

2001
Proteínas: < 2,5 µg/área circular de 2 cm de 

diâmetro
Verjat, Prognon, Darbor, 1999 < 0,1 µg/produto

Krüger, 1997 < 55 µg/ 10 cm2

Slide cedido por Rafael Queiroz de Souza, 2017



Sujidades

• Microrganismos

• Biofilme

• Carboidratos

• Proteínas 

• Príons

• Hemoglobina

• Endotoxinas

• Ossos

• Gordura

• Inorgânicos

Como avaliar?

Simuladores de 
sujidade

PCD

Testes rápidos

Ensaios 
laboratoriais

Intensificação de 
imagem

Slide cedido por Rafael Queiroz de Souza, 2017



A ÁGUA É O SOLVENTE 
UNIVERSAL....QUE PRECISA 

DE AJUDA... 
COMPENSAÇÕES 
OBRIGATÓRIAS

Círculo de Sinner

SINNER, Herbert, and FRIES, Walter. "Colored cleaning agents." U.S. Patent No. 3,058,916. 16 Oct. 1962.

▪ ...o enxágue abundante é tão importante

quanto o uso dos detergentes para promover

o “arraste” da sujidade desprendida das

paredes dos materiais.

▪ Não menos importante é a ação mecânica que

poderá ser manual (fricção direta sobre as

superfícies ou automatizadas: jato de água

sob pressão/ultrassonicação).





MATÉRIAS PRIMAS DE UM DETERGENTE

Tensão superficial=força que dificulta a penetração

Detergentes=quebram a tensão superficial da água

ÁGUA É O ELEMENTO LIMPANTE

SLIDE de Bruno Rafael Albuquerque da Silva (05/02/2015)



pH

Ácido                 Neutro              Alcalino

Resíduos                                        Resíduos 

Inorgânicos                                    Orgânicos  

(incrustações)

SEM Enzimas   COM enzimas (RDC 55/2012)

PROTEASE    AMILASE    CARBOIDRASE LIPASE

(obrigatória)   (opcional)       (opcional)        (opcional)

CLASSIFICAÇÃO DE DETERGENTES SEGUNDO pH



ESPUMA
Característica dos tensoativos aniônicos.

VANTAGENS
▪ Permitido! Facilita a

limpeza manual por
promover o deslizamento
do artefatos (escovas).

▪ Aceitação pelos
colaboradores: crença de
que a espuma é o
removedor da sujidade.

• DESVANTAGENS
▪ Diminue atrito.

▪ Prejudica enxergar a
superfície que está sendo
friccionada.

▪ Demanda MAIS água para
enxágue.

▪ PROIBIDO para limpeza
automatizada.



DETERGENTES DOMÉSTICOS

• Justificativa para proibição: teor de tensoativo
não controlado (às vezes baixo). Espuma.

• E... Baixo teor de tensoativo prejudica a
eficiência da limpeza quando não há fricção
direta sobre as superfícies.

• Conflita com legislação sanitária. Qual???? RDC
ANVISA 15 (não é um produto para saúde)?

• Coadjuvantes presentes como perfumes,
corantes e espessantes?

• Categoria IR= não resolvido ?



DETERGENTES ALCALINOS
(tensoativos + alcalinidade)

• Saponificação e peptização: hidrólise de 
gordura, óleos e proteína.

• Efeito de repulsão eletrostática pelo OH-: 
dispersão da sujeira.

• Reage com Ca ++ e Mg++ da água 
dura→MANCHAS

• Indicado para métodos automatizados.

• Manual ? EPI confiável!



Ph e diferentes sujidades
TIPO DE AGENTE LIMPANTE Faixa de ph TIPO DE SUJIDADE

Limpador ácido mineral 0 - 2 Material fortemente oxidado como ferrugem

Ácido médio 2 - 5,5 Sais inorgânicos, complexos metálicos solúveis em água

Neutro 5,5 - 8,5 Sujidade oleosa leve e partículas pequenas

Alcalino médio 8,5 - 11 Substâncias oleosas, partículas e filmes

Alcalino 11,5 – 12,5 Óleos, gorduras e proteínas

Alcalino pesado 12,5 - 14 Gordura e sujidade pesada como cânula de lipoaspiração.

SLIDE de Bruno Rafael Albuquerque da Silva (05/02/2015)



• Metaforicamente enzimas são proteínas “tesouras”. Atacam ligações de 
proteínas, gorduras, amido e carboidrato. “Água arrasta mais fácil partículas 
pequenas”

• Produzido por microrganismos. Não “in vitro”.

• Agem em sítios específicos (chave/fechadura): 

peptidase + lipase + variadas carboidrases (biofilmes) e amilases (secreções) .

• Não são consumidas no processo de limpeza.

• Biodegradáveis (“canibalismo”) →    [  ] enzimática

• Teoricamente a solução pode ser reusada... no entanto... atentar para 
acúmulo da sujeira dispersa! POP de troca periódica.

• Compatíveis com temperaturas de  0 à 60 ºC e pH 5 à 10.5 → detergente 
alcalino e enzimático (OMO).

• VANTAGENS: compatibilidade (silicone, borracha, vidro, alumínio...), não 
precipita Ca ++ e Mg++ da água dura→ NÃO MANCHA.

• Importante: atividade enzimática após estabilização (udd/mL.min) !!!

DETERGENTES 
ENZIMÁTICOS





RESPONDA

QUANDO A LIMPEZA MANUAL PODE SER TÃO 
EFETIVA QUANTO A AUTOMATIZADA?

a) Nunca! A limpeza automatizada será sempre mais efetiva.

b) Talvez sim se TODAS as superfícies forem passíveis de ação
mecânica seguindo um Protocolo Operacional Padrão
Validado (POP-V).

c) Somente para materiais que não tem lumens.

d) Não sei. Vou consultar o Comitê de Processamento de
Produtos para Saúde do Serviço de Saúde pois não tenho
segurança em responder.



TIPOS DE LIMPEZA

Cuidado com erro humano! Cuidado com abandono ! 

humano!

LAVADORA ULTRASSÔNICA

LAVADORA 

JATO SOB PRESSÃO

VAPOR EM ALTA

PRESSÃO

LIMPEZA MANUAL LIMPEZA AUTOMATIZADA

prescrição de enfermagem!



O QUE DIZ A LEI (RDC ANVISA 15/2012) SOBRE 
LIMPEZA DE MATERIAIS COMPLEXOS?

Art. 67 No CME Classe II e na empresa processadora, a

limpeza de produtos para saúde com conformações

complexas deve ser precedida de limpeza manual e

complementada por limpeza automatizada em lavadora

ultrassônica ou outro equipamento de eficiência

comprovada.

Parágrafo único. Para produtos para saúde cujo lúmen

tenha diâmetro interno inferior a cinco milímetros é

obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita

em lavadora ultrassônica com conector para canulados e

que utilize tecnologia de fluxo intermitente.

Ф≤ 5mm ou fundo cego

Espaços inacessíveis

CME 

tipo I versus tipo II:

complexidade de 

PPS que processa  é 

o melhor critério?





LIMPEZA MANUAL
de PPS com conformação complexa



TALVEZ, 

SE VALIDAR O POP

EVIDÊNCIAS?

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.oise.pref.gouv.fr/Images/tribunal.gif&imgrefurl=http://www.oise.pref.gouv.fr/Site/Demarches/rubriques_guide/Admin_Services/tribunaux/&h=151&w=157&sz=6&tbnid=HZ8w9NaQLxrX4M:&tbnh=87&tbnw=91&hl=pt-BR&start=1&p


Novos 
desafios

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DA EFICÁCIA 

DA LIMPEZA MANUAL DE PPS COMPLEXOS

MATERIAL DE PESQUISA:

CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)



CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)

Passos

PASSOS DA LIMPEZA MANUAL

COMPLEMENTAÇÃO COM LIMPEZA  USS

C

O

M

P

A

R

A

Ç

Ã

O



POP DE LIMPEZA MANUAL AVALIADO

• Imergir as peças do laparoscópio em água potável por
aproximadamente 10 minutos;

• enxaguar em água potável corrente;

• imergir em solução de detergente enzimático, preparado e
utilizado segundo recomendações do fabricante (2 minutos)
com injeção do mesmo dentro do lúmen com seringa;

• Escovar a superfície externa com atenção especial para
reentrâncias, cremalheira, articulações e ranhuras;

• Escovar o lúmen com escova de 5 e 2 mm de diâmetro e 60
cm de comprimento;

• Enxaguar com água corrente com auxílio de pistola de água
sob pressão.

CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)



• Realizar a limpeza manual conforme descrita
no slide anterior;

• Complementar a limpeza com o uso de
lavadora ultrassônica para materiais
canulados, com sistema de fluxo
intermitente, em ciclo de 10 minutos a 45ºC
associado com o mesmo detergente
enzimático e enxague manual com pistola de
água sob pressão, acrescentando-se enxague
final com água destilada esterilizada.

POP COMPARATIVO DA LIMPEZA MANUAL + 
AUTOMATIZADO

CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)



MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA LIMPEZA

3 sessões de 10 segundos Movimento orbital

10 minutos a 160rpm

Análise dos resíduos orgânicos:

• PROTEÍNA: kit de ensaio Quanti
Probicinchoninic acid/BCA (Sigma® QPBCA).
Curva-padrão com solução Protein Standard
Solution (Bovine serum albumin/BSA).

• CARBOIDRATO: baseado na técnica
bioquímica proposta por Liu et al. (1994),
Fenol 5% e Ácido Sulfúrico 95%-98%. Curva-
padrão com solução de glicose (D+ glucose
anidra, Sigma® G7021).

• HEMOGLOBINA: o reagente TMB One
(Solução de tetrametil benzidina, G7431,
Promega®). Curva-padrão com hemoglobina
humana liofilizada (Promega® H7379).

CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)





RESULTADOS

CAMARGO, 2013 (www.teses.usp.br)



CONCLUSÃO

• A tese de doutorado de Camargo (2013) comprovou a
eficácia da limpeza manual de pinças laparoscópicas e dos
trocartes por meio do monitoramento de resíduos
orgânicos (proteínas, carboidratos e hemoglobina)
avaliados pela espectrofotometria. O teste estatístico
inferencial de Kruskal-Wallis não detectou diferença
significativa nas quantidades médias de resíduos orgânicos
nos instrumentos cirúrgicos submetidos aos métodos de
limpeza manual e quando esta foi complementada pela
automatizada ultrassônica com retrofluxo (p>0,05).
Também o p>0,05 quando comparada com

o grupo controle negativo.





LIMPEZA DE CATETERES DE LUMEN PEQUENO – É POSSÍVEL? COMO?

a) Extrapolando a pesquisa de Camargo (2013),
a resposta é SIM.

b) É necessário validar pois é um material de
outra conformação e outra matéria prima.

c) Se Empresas Terceirizadas processam, é
porque há possibilidade de limpar e assegurar
a esterilização.

d) Se não faz parte da lista negativa da RE
ANVISA 2605/2006 é porque há possibilidade
de limpar e assegurar a esterilização.



Tese de doutorado da Silma Maria
Pinheiro Cunha Ribeiro,  EEUSP-2006 

Cateteres novos
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O

Segmentação Agitação Sonicação
Cultivo para recuperação 

do microrganismo desafio

A espectofotometria 

acusou resíduos de 

Hemoglobina, 

Endotoxina, Proteína 

e Carboidrato > que 

o CTL – , embora 

com ausência de 

E.coli.

Contaminação desafio



https://www.google.com.br/url?url=https://ceacs.wordpress.com/2014/06/26/vigilancia/pessoa-lupa-3d-pequena-12386782/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDQQwW4wDmoVChMIjP2qr8PlyAIVBEuQCh0jZQzK&usg=AFQjCNHQHxbOhQ4jrtUkbYJOmIkWEcwmCg




“Cadê”

monitor de

GORDURA???
BIOFILMES ???

ENDOTOXINAS ???

PRIONS ???

LACUNAS TECNOLÓGICAS

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/files/2010/03/gram-negativa.jpg&imgrefurl=http://www.infoescola.com/microbiologia/bacterias-gram-positivas-e-gram-negativas/&usg=__pM698bjZ_jCXXhL-neuG3JDluLI=&h=255&w=382&sz=30&hl=pt-BR&start=37&um=1&itbs=1&tbnid=47xnJxK_i4kcrM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=gram+negativas&start=20&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1R2ADSA_pt-BRBR343&ndsp=20&tbs=isch:1


Mercado brasileiro de produtos para
monitoramento da limpeza

Desempenho 

das lavadoras

QI, QO,QD

Sujidade nas 

superfícies 

externas dos 

materiais

Sujidade nas 

superfícies 

internas dos 

lumens

LIMPEZA

Copyright © 2004 WA Rutala

https://www.google.com.br/url?url=https://ceacs.wordpress.com/2014/06/26/vigilancia/pessoa-lupa-3d-pequena-12386782/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDQQwW4wDmoVChMIjP2qr8PlyAIVBEuQCh0jZQzK&usg=AFQjCNHQHxbOhQ4jrtUkbYJOmIkWEcwmCg


DESEMPENHO DAS LAVADORAS
Qualificação de Instalação/ Qualificação de Operação/ Qualificação de Desempenho

+

Teste de sujidade desafio

ISO 15883-5

SonoCheck

Lumen Check



PROBLEMA COM MONITORES DE LIMPEZA

COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS



A-Sangue de carneiro com sulfato de protamina;

B-Nigrosina com farinha e ovo;

C-Nigrosina com farinha, ovo e fécula de batata;

G-Pudim de semolina;

G-Sangue de carneiro;

G-Gema de ovo;

H-Mucina e albumina bovina;

H-Amido de milho;

N-Sangue de carneiro com gema de ovo e mucina;

P-Farinha de ovo, pasta de papel de parede e tinta;

Q-Sangue de carneiro com ovo, pasta de papel de parede e tinta.

Teste de sujidade de acordo com a ISO 15883-5
(Idem)

A

N

E

X

O



Sujidade nas superfícies externas 

dos materiais (algumas tecnologias)

➢ REAÇÃO QUÍMICA: BiuretoBradford, Ninhydrin ...

(proteína e hemoglobina)

➢ RADIOISÓTOPOS

➢ ATP

PROTEÍNA CHECK ATP CHECKHEMOGLOBINA CHECK



Sujidade nas superfícies interna dos 
materiais (algumas tecnologias)

Diferentes calibres

e comprimento

disponíveis

Mudança de cor 

evidenciando resíduos de hemoglobina e proteína
ATP





SINTETIZANDO...
• A limpeza, como núcleo central para prevenção e controle de

biofilmes, é uma atividade complexa aplicada em materiais de
diferentes conformações com diferentes sujidades desafiadoras
que demandam tempo.

• A avaliação da limpeza de materiais com espaços internos é
limitada. Esses espaços não podem ser vistos, tocados e testados
com dispositivos químicos de limpeza. E... Isso é fator gerador de
stress!

• Pelo senso de coerência, é dever do CME

apontar para as autoridades sanitárias materiais cuja limpeza é
impossível para dignas

providências junto aos fabricantes.

http://www.google.com.br/url?url=http://www.produtosmedicos.com.br/produto/473/canulas-para-lipoaspiracao-20ml.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nMrfU9PUI9e_sQTw94CQDA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNhqrXgvWpByxJ7CiwknL5Z-vX4A


Remover os microrganismos enquanto a sua 

aderência sobre o material é reversível

Em outras palavras:

“NÃO ABANDONAR” O MATERIAL SUJO: LAVAR O 

MAIS IMEDIATAMENTE POSSÍVEL!



Ciclo de vida dos Biofilmes

Aderência 

reversível

Aderência 

irreversível

Crescimento e

diferenciação

Disseminação

Células

bacterianas Biofilmes
Superfície de 

dispositivos

(Vickery, 2014)

NÃO PERMITA QUE OS BIOFILMES 

CHEGUEM NA FASE DE 

“COMIGO NINGUÉM PODE”!
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VAMOS VENCER PELA COMPETÊNCIA!
VAMOS CONSTRUIR A NOSSA HISTÓRIA!
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VAMOS CONTRUIR O CME DO BRASIL COM O 

NOSSO JEITO DE SER ENFERMEIRO!


