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RESUMO 

 

FREITAS, L.R. A segurança de produtos para saúde processados durante o 
transporte e armazenamento em unidades de internação [dissertação]. Goiânia 
(GO), Brasil: Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás; 
2013. 

 

Estudo exploratório, transversal e descritivo, com abordagem quantitativa, realizado 
em 11 unidades de internação de um hospital de ensino, público e de grande porte 
do município de Goiânia/GO. O objetivo geral foi analisar a segurança de produtos 
para saúde processados durante o seu transporte e armazenamento, em unidades 
de internação e os específicos foram: identificar os responsáveis pelos cuidados 
com os produtos para saúde processados após sua distribuição nas unidades de 
internação; identificar aspectos estruturais e recursos materiais disponíveis para o 
transporte e armazenamento de produtos para saúde, em unidades de internação; 
descrever os cuidados dispensados pela equipe de saúde, com o transporte e 
armazenamento de produtos para saúde, nas unidades de internação e descrever os 
eventos relacionados que podem contribuir para contaminação dos produtos para 
saúde processados durante o transporte e armazenamento nas unidades de 
internação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital 
local do estudo (protocolo nº 167/2011) e foram observados os aspectos éticos 
pertinentes. Os dados foram coletados de julho a setembro de 2012, por meio de 
dois instrumentos avaliados e submetidos a teste piloto: um check list preenchido 
por meio de observação direta e uma entrevista aplicada aos enfermeiros 
responsáveis pelo gerenciamento de cada unidade. Os responsáveis pelos cuidados 
com o transporte e guarda de PPS processados eram predominantemente os 
técnicos de enfermagem (72,7%). Nenhum sistema de guarda das 11 unidades de 
internação atendia todas as recomendações acerca dos aspectos estruturais e 
recursos materiais para o armazenamento de PPS processados, sendo que dez 
unidades (90,9%) os guardavam em áreas não exclusivas, destinadas a outras 
funções e junto a produtos não esterilizados. O acesso à área de guarda era 
irrestrito em todas as unidades e não houve adesão à maioria das recomendações 
para a guarda e distribuição de PPS processados, apenas três itens tiveram adesão, 
dois deles com baixas frequências: controle da entrada dos PPS processados na 
área de guarda (100,0%); disposição nas prateleiras de acordo com a identificação 
(27,3%) e organização segundo ordem cronológica (9,1%). A equipe de enfermagem 
foi a que mais frequentemente se envolveu nos eventos relacionados, que quando 
somados em todas as unidades os mais frequentes foram: “manusear sem higienizar 
as mãos” (20,0%) e “manusear excessivamente” (18,3%) PPS processados. O 
evento “abrir a embalagem e fechar novamente”, considerado grave, foi o mais 
frequente em bacias, capotes e campos cirúrgicos, correspondendo àqueles 
produtos embalados em pares. Os pacotes de compressas, gazes e ataduras 
frequentemente “caíram no chão” e foram recolhidos para uso. O CME não oferecia 
os veículos para transporte de PPS processados às unidades de internação e 
aqueles pertencentes às próprias unidades eram carrinhos abertos, com superfície 
irregular e de difícil limpeza, no modelo dos usados em supermercados, 
considerados inadequados para transporte. O estudo revelou o descuidado da 
equipe de saúde com os PPS processados depois que eles são distribuídos às 



 

unidades de internação, o que coloca em risco a manutenção de sua esterilidade e 
consequentemente a segurança do usuário. 

 
Palavras-chave: administração de materiais no hospital; sistemas de distribuição no 
hospital; esterilização; armazenamento; evento relacionado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

FREITAS, L.R. The safety of processed patient care equipment during 
transportand storage in inpatient units [dissertation]. Goiânia (GO), Brazil: 
Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás; 2013. 

 

This exploratory, cross-sectional descriptive and quantitativestudy was performed in 
11 inpatient units of a large public teaching hospital in the city of Goiânia, Goias, 
Brazil. The general objective was to assess the safety of processed patient care 
equipment during transportand storage in inpatient units, and the specific objective 
was to identify those responsible for the equipment after processing and distribution 
to inpatient units, identify structural features and material resources available for 
transportation and storage of equipment in inpatient units, describe the handling of 
the equipment by the healthcare team with regard to the transportation of and 
storage of equipment in inpatient units, and to describe any factors that could 
contribute to contamination of the processed equipment during transport to and 
storage in inpatient units. The study was approved by the Research Ethics 
Committee of the hospital (Protocol 167/2011), and pertanent ethical aspects were 
observed. Data were collected from July to September 2012 using two instruments, 
both of which were evaluated and went through pilot testing: a check list completed 
through direct observation, and an interview of nurses responsible for managing each 
unit. Those responsible for the care, custody, and transportation of equipment were 
processed predominantly by practicing nurses (72.7%). No storage system from 11 
inpatient units met all of the recommendations regarding the structural and material 
resources for the storage of processed equipment, ten units (90.9%) kept equipment 
in non-dedicated areas, and other materials were kept near products that were not 
sterilized. Access to clean storage was unrestricted in all units, and did not adhere to 
most of the recommendations for the storage and distribution of processed 
equipment, only three items had adhere, two with low frequency: inventory of 
processed equipment kept in the storage area (100.0%); proper identification of 
equipment on the shelves (27.3%), and maintaining stock rotation (9.1%). The 
nursing staff was most frequently involved in recorded events, the most frequent 
across all units being: "handled without proper hand hygiene" (20.0%) and "handled 
excessively" (18.3%) processed equipment. The event "opening the package and 
closing it again", considerede serious, was the most frequent in basins, gowns and 
drapes, which are products frequently packaged in pairs. The packages of 
compression dressings, gauze, and bandages often "fell down" and were picked up 
off the floor and used. The material sterilization center offered no carts to transport 
the processed equipment to inpatient units and the carts brought from the units 
themselves were open, with irregular and difficult to clean surfaces, like shopping 
carts, which are considered unsuitable for transport. The study also revealed 
carelessness on the part of the healthcare team with regard to processed equipment 
following distribution to inpatient units, which presents a risk to the maintenance of 
the sterile environment, and consequently, patient safety. 

 
Keywords: materials management hospital; hospital distribution systems; 
sterilization; storage; event related. 
 



 

 

RESUMEN 

 

FREITAS, L.R.La seguridad de productos para la salud procesados durante su 
transporte y almacenaje en las unidades de internación [disertación]. Goiânia 
(GO), Brasil: Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás; 
2013. 

 

Estudio exploratorio, transversal y descriptivo, con abordaje cuantitativo, realizado 
en 11 unidades de internación de un hospital de enseñanza, público y de grande 
porte del municipio de Goiânia/GO. El objetivo general fue analizar la seguridad de 
productos para la salud procesados durante su transporte y almacenaje, en 
unidades de internación y los específicos fueron: identificar los responsables por los 
cuidados con los productos para la salud procesados después de su distribución en 
las unidades de internación; identificar aspectos estructurales y recursos materiales 
disponibles para el transporte y almacenaje de productos para la salud, en unidades 
de internación; describir los cuidados dispensados por el equipo de salud, con el 
transporte  y almacenaje de productos para la salud, en las unidades de internación 
y describir los eventos relacionados que pueden contribuir para la contaminación de 
los productos para la salud procesados durante el transporte y almacenaje en las 
unidades de internación. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Pesquisa 
del hospital local del estudio (protocolo nº 167/2011) y fueron observados los 
aspectos éticos pertinentes. Los datos fueron recolectados de julio a septiembre de 
2012, por medio de dos instrumentos evaluados y sometidos a prueba experimental: 
un check list rellenado por medio de observación directa y una entrevista realizada a 
los enfermeros responsables por la gerencia de cada unidad. Los responsables por 
los cuidados con el transporte y guardia de PPS procesados eran 
predominantemente los técnicos de enfermería (72,7%). Ningún sistema de guardia 
de las 11 unidades de internación atendía a todas las recomendaciones acerca de 
los aspectos estructurales y recursos materiales para el almacenaje de PPS 
procesados, siendo que diez unidades (90,9%) los guardaban en áreas no 
exclusivas, destinadas a otras funciones y junto a productos no esterilizados. El 
acceso al área de guardia era irrestricto en todas las unidades y no hubo adhesión a 
la mayoría de las recomendaciones para la guardia y distribución de PPS 
procesados, apenas tres ítems tuvieron adhesión, dos con bajas frecuencias: control 
de la entrada de los PPS procesados en la área de guardia (100,0%); disposición en 
las platilleras de acuerdo con la identificación (27,3%) y organización según el orden 
cronológico (9,1%). El equipo de enfermería fue el que más frecuentemente se 
involucró en los eventos relacionados, que cuando son sumados en todas las 
unidades los más frecuentes fueron: “manipular sin higienizar las manos” (20,0%) y 
“manipular en exceso” (18,3%) PPS procesados. El evento “abrir el embalaje y 
cerrarlo nuevamente”, considerado grave, fue el más frecuente en vasijas, capotes y 
campos quirúrgicos, correspondiendo a aquellos productos embalados en pares. Los 
paquetes de compresas, gasas y fajas frecuentemente “se cayeron al piso” y fueron 
recogidos para uso. El CME no ofrecía los vehículos para transporte de PPS 
procesados a las unidades de internación y aquellos pertenecientes a las propias 
unidades eran carritos abiertos, con superficie irregular y de difícil limpieza, como los 
usados en supermercados, considerados inadecuados para transporte. El estudio 



 

reveló el descuido del equipo de salud con los PPS procesados después que ellos 
son distribuidos a las unidades de internación, lo que coloca en riesgo el 
mantenimiento de su esterilidad y consecuentemente la seguridad del usuario. 

 
Palabras-clave: administración de materiales de hospital; sistemas de distribución 
en hospital; esterilización; almacenaje; evento relacionado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Na primeira década do século XXI, o Brasil foi surpreendido pela ocorrência 

de surtos por Micobactérias de Crescimento rápido - MCR que foram associados 

principalmente à realização de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por 

videolaparoscopia, cirurgias abdominais e pélvicas convencionais, cirurgias plásticas 

com auxílio de ópticas, mamoplastias e procedimentos de lipoaspiração. Para 

investigar essas ocorrências em âmbito nacional, foi criada uma comissão pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que, em um relatório descritivo, 

publicado em 2011, sugeriu que uma das hipóteses causais para os surtos de 

micobacteriose foram falhas no processamento de produtos para saúde (ANVISA, 

2011).  

Casos como esse demonstram a estreita relação entre a segurança do 

cuidado e o preparo de quem o realiza, principalmente no que se refere ao controle 

de qualidade em cada etapa do processamento de produtos para saúde (PPS) que 

inclui o recebimento, limpeza, conferência, preparo, esterilização propriamente dita, 

acondicionamento (critérios de guarda e estocagem), além de cuidados em sua 

distribuição às unidades consumidoras (SILVA, 2011). 

Ações consensuais e normativas que atendem a esse intuito foram 

publicadas recentemente, como a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 de 

15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 

processamento de produtos para saúde, incluindo validação de processos com 

evidências documentadas e confiáveis que garantam a qualidade e que possam ser 

reproduzidas com segurança (ANVISA, 2012). 

Todavia, de nada adianta a validação do processo de esterilização no Centro 

de Material e Esterilização (CME), se não houver a preocupação da equipe de saúde 

em manter a esterilidade do PPS durante o seu transporte e armazenamento nas 

unidades consumidoras desses insumos, até o momento e durante o uso.  

Nesse contexto, destaca-se a área restrita de armazenamento e distribuição 

de PPS processados, como um local de grande importância para sua conservação, 

tanto no CME como fora dele, uma vez que nela ficam estocados todos os produtos 

esterilizados, para posterior distribuição e uso nos procedimentos assistenciais 

(PEREIRA, 2010). 
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A Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Centro de Material e Esterilização - SOBECC (2013) recomenda que 

todo PPS esterilizado deve ser guardado em uma área própria e adequada ao seu 

armazenamento, centralizada e que facilite sua localização, preferencialmente 

restrita ao tráfego de pessoas, minimizando o risco de contaminação e preservando 

as condições de segurança patrimonial contra extravios. 

A RDC nº 15 define a área de guarda como um local limpo e seco, sobre a 

proteção da luz solar direta, onde os PPS sejam conservados e submetidos a 

manuseio mínimo (ANVISA, 2012).  Pela sua própria finalidade, deve ser exclusiva, 

possuir uma estrutura adequada para o acondicionamento e proteção dos PPS 

processados e condutas padronizadas para o controle de eventos que possam 

comprometer a integridade da sua embalagem e consequentemente sua esterilidade 

(MOURA, 2007a). 

Acredita-se que essas preocupações devem se estender às unidades 

consumidoras dos produtos processados, já que, na maioria das vezes, o uso não 

ocorre imediatamente após a retirada do setor de distribuição do CME. Portanto, 

espera-se que critérios de segurança para manutenção da esterilidade desses 

produtos sejam mantidos nas unidades de internação. 

O transporte interno para distribuição dos PPS processados deve ser feito 

em carros ou recipientes fechados e em condições que garantam a identificação e 

integridade da embalagem. Os carros devem ser limpos antes do transporte e deve 

ser adotado um sistema de registro que permita a rastreabilidade dos produtos 

(SILVA, 2011). 

Fundamentados no principal objetivo do CME, que é oferecer PPS livres de 

contaminação, para serem utilizados nos diferentes setores e procedimentos 

assistenciais (PADOVEZE, et al., 2010), compreende-se que independente da 

unidade onde houver PPS esterilizados, deve haver a possibilidade de rastreamento 

e controle do uso desses produtos, assegurando seu transporte e estocagem, 

quando ultrapassadas as fronteiras do CME. 

A equipe de saúde, bem como a instituição à qual está vinculada, possui 

responsabilidade técnica e ética quanto à segurança do paciente que utiliza um 

produto processado, uma vez que qualquer falha implica em possíveis riscos e 

danos, muitas vezes irreversíveis, tais como: infecção, pirogenicidade, 
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prolongamento da internação e até mesmo óbito (BARTOLOMEI; LACERDA, 2006; 

MARIN et al., 2010). Acredita-se ser de responsabilidade coletiva e se estender, não 

somente ao CME e seus trabalhadores, mas a todas as unidades consumidoras e 

consequentemente à equipe multidisciplinar, a continuidade de uma assistência 

segura, pautada em condutas de prevenção e controle de infecções associadas ao 

reuso de produtos para saúde. 

O enfermeiro é um dos profissionais, que baseado em sua formação 

acadêmica, possui competência técnica e ética sobre os processos de esterilização 

e utilização de PPS, no ambiente hospitalar (SILVA; AGUIAR, 2008). Ele é 

responsável pelo gerenciamento de recursos e prevenção de danos que possam ser 

causados pelo uso desses produtos no processo assistencial das unidades em que 

atua. 

Fica evidente a corresponsabilização das unidades de internação com a 

segurança dos PPS processados, quando se reporta à ideia atual de que a sua 

contaminação está relacionada a eventos (event-related) e não apenas ao tempo 

transcorrido da esterilização. Eventos relacionados são condições ambientais ou 

comportamentos adversos que podem danificar a embalagem dos PPS processados 

e consequentemente promover a sua contaminação (BARRET; STEVENS; 

TARANTER, 2003; WEBSTER et al., 2003; GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011). 

Considera-se evento relacionado, por exemplo, o número de vezes que um 

produto é manuseado antes do uso e o número de pessoas que o manuseia, bem 

como as situações inadequadas de transporte. Outros eventos considerados são: 

deixar o produto cair no chão, abrir e fechar a embalagem para saber seu conteúdo, 

carregar o produto junto ao corpo, prendê-lo com elásticos ou barbantes, guardá-lo 

em gavetas apertadas e empilhados (GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011). 

Boas práticas no seu transporte, armazenamento e manuseio, com intuito de 

não danificar sua embalagem, pressupõe a prevenção de eventos relacionados e, 

consequentemente, a conservação de sua esterilidade. Baseado nessa ideia, este 

estudo tem ênfase voltada para os cuidados dispensados pela equipe de saúde no 

transporte e armazenamento de PPS, em um âmbito ainda pouco discutido, depois 

que eles saem do CME e são distribuídos nas unidades de internação 

consumidoras. 
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Frente a essa argumentação surgiram os seguintes questionamentos: Quem 

é responsável pelos PPS processados depois que eles são distribuídos para as 

unidades de internação? Quais são os cuidados dispensados pela equipe de saúde, 

nas unidades de internação, no sentido de controlar eventos relacionados que levem 

à contaminação dos PPS processados, durante o transporte, estocagem e 

manuseio? 

Acredita-se que as respostas a esses questionamentos apresentarão um 

diagnóstico situacional do sistema de guarda e distribuição de PPS processados no 

contexto hospitalar que poderão apontar indicadores que norteiem o planejamento 

de ações e elaboração de protocolos que sistematizem o sistema de guarda dessas 

unidades, visando à segurança para os usuários. 

Considerando que produtos contaminados representam risco de iatrogenias 

infecciosas aos usuários do serviço de saúde, espera-se que os resultados desse 

estudo desvelem a interface da segurança no uso de PPS em unidades 

consumidoras, contribuindo para a ampliação e extensão da responsabilidade com 

eles, para os gestores e cuidadores das diferentes unidades das instituições 

hospitalares. 

Almeja-se que o desenvolvimento dessa pesquisa enfatize a relevância do 

sistema de guarda no contexto de uma assistência de qualidade e contribua com a 

construção do conhecimento que envolve a prevenção de Infecções Associadas aos 

Cuidados em Saúde, sob a ótica do processamento de PPS, na qual a equipe de 

enfermagem desempenha importante papel. Espera-se que o impacto de seus 

resultados induza a reflexão da prática profissional dos envolvidos, relativa ao 

cumprimento das recomendações e padronizações dos processos de trabalho, 

assim como implicações éticas que o processamento de PPS suscita.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a segurança de produtos para saúde processados durante o seu 

transporte e armazenamento, em unidades de internação. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar os responsáveis pelos cuidados com os produtos para saúde 

processados após a sua distribuição nas unidades de internação;  

 Identificar aspectos estruturais e recursos materiais disponíveis para o 

transporte e armazenamento de produtos para saúde, em unidades de internação. 

 Descrever os cuidados dispensados pela equipe de saúde, com o 

transporte e armazenamento de produtos para saúde, nas unidades de internação.  

 Descrever os eventos relacionados aos produtos para saúde processados 

que podem contribuir para sua contaminação durante o transporte e armazenamento 

nas unidades de internação. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O Centro de Material e Esterilização  

 

Nos serviços de saúde, o processamento de PPS é de responsabilidade do 

Centro de Material e Esterilização (CME), uma área de apoio hospitalar que tem a 

finalidade de prover todas as unidades de internação e ambulatoriais com produtos 

desinfectados e/ou esterilizados sob condições controladas e monitorizadas. Essa 

unidade é de extrema importância no contexto assistencial devido à sua intervenção 

direta na prevenção e controle das Infecções Associadas aos Cuidados em Saúde - 

IACS, no que concerne ao reuso de PPS e ao controle de qualidade de todas as 

fases intrínsecas ao seu processamento (HINRICHSEN, 2004; PADOVEZE, et al., 

2010). 

O CME passou por vários processos históricos que o moldaram até chegar à 

sua forma atual.  A história revelou que as mudanças nas ações relacionadas ao 

processamento de PPS acompanharam a evolução das técnicas e instrumentais 

cirúrgicos, com o intuito de controlar as infecções e melhorar as condições cirúrgicas 

(TAUBE; ZAGONE; MÉIER, 2005). 

Até a década de 40 a limpeza, preparo, acondicionamento e até mesmo a 

desinfecção de PPS eram realizados nas próprias unidades consumidoras desses 

insumos, ficando restrito ao CME a função de esterilização, propriamente dita, e 

distribuição deles às áreas assistenciais do hospital, sendo denominado de CME 

semi-centralizado (SILVA; RODRIGUES; CESARETTI, 1997). 

Ao longo dos anos, observou-se que a organização centralizada do CME, 

em uma área comum à instituição de saúde, possibilitaria a uniformização de 

condutas desde a recepção até a distribuição dos PPS para as unidades 

consumidoras (POSSARI, 2003a). E, a tendência é que, principalmente nos 

hospitais de médio e grande porte, os CME sejam cada vez mais autônomos e 

independentes no controle de todas as etapas do processamento, uma vez que essa 

forma de organização aperfeiçoa recursos, permite a racionalização do trabalho, 

facilita o treinamento e supervisão dos trabalhadores e oferece segurança ao cliente, 

reduzindo os riscos de Infecções Associadas aos Cuidados em Saúde (IACS) por 

produtos de múltiplo uso (PINTER; GABRIELLONI, 2000). 
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Atualmente o CME é definido como uma unidade funcional designada ao 

processamento de produtos para a saúde, com a finalidade de oferecer uma 

assistência integral e segura para os clientes e profissionais envolvidos, por meio de 

boas práticas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) (ANVISA, 2012). 

Essa unidade tem como principais objetivos: concentrar o processamento 

dos produtos utilizados na assistência, facilitando seu controle, conservação e 

manutenção; padronizar as técnicas e procedimentos realizados em cada etapa do 

processamento; qualificar os profissionais para realização das atividades específicas 

do setor; facilitar o controle do consumo e estimativa de custos; favorecer o ensino e 

desenvolvimento de pesquisas e atender prontamente a demanda das demais 

unidades hospitalares (MOURA, 2007b). 

Destina-se à recepção, limpeza, preparo, desinfecção/esterilização, guarda e 

distribuição de PPS que instrumentalizam os profissionais de saúde na maioria das 

atividades assistenciais. Controles de qualidade e organização de processos de 

trabalho devem permear cada uma dessas etapas, visando alcançar o 

processamento efetivo dos produtos, bem como sua manutenção até o uso, 

protegendo-os de condições adversas de transporte e armazenamento e 

possibilitando uma abertura asséptica (SILVA; BIANCHI, 2003).  

A organização e dimensionamento do CME, incluindo-se as condições 

ambientais, estrutura organizacional e recursos humanos, dependem da demanda 

diária de produtos processáveis, a qual se baseia no número e especificidade dos 

leitos da instituição de saúde, existência de Centro Cirúrgico, média diária de 

cirurgias, adoção ou não de produtos de uso único e até mesmo na forma de 

estocagem e distribuição dos produtos esterilizados (POSSARI, 2003a). 

O planejamento da área física do CME está intimamente ligado às atividades 

de trabalho realizadas nessa unidade e divide-se, operacionalmente, em área suja 

(expurgo), área limpa (preparo, empacotamento, dobradura e esterilização) e área 

restrita (guarda e distribuição de PPS). Em cada uma dessas áreas, programam-se 

atividades que devem ser executadas em ambientes próprios e exclusivos, com o 

uso dos equipamentos de proteção adequados, respeitando o fluxo unidirecional de 

pessoas e produtos, da área contaminada para a área limpa, por meio de barreiras 

físicas e/ou técnicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).  
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O expurgo, área suja do CME, se destina a receber e classificar os produtos 

contaminados provenientes das diversas áreas hospitalares e a realizar o processo 

de limpeza, seja manual ou automatizada. Essa etapa é uma das principais do 

processamento e se define como a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas 

das superfícies dos PPS, reduzindo a carga microbiana a níveis compatíveis com o 

processo de esterilização e removendo resíduos (ABBOUD; ZANDONADE, 2006). 

O monitoramento da limpeza por inspeção visual, durante a secagem e 

preparo, é essencial no processamento de PPS, no entanto ela não é suficiente para 

detectar sujidades residuais ou pouco pigmentadas, principalmente, em materiais de 

conformação complexa ou canulados. Sendo assim, podem também ser utilizados 

testes químicos para se mensurar a eficácia do processo de limpeza, cuja 

periodicidade e tipo de teste adotado devem ser discutidos, institucionalmente, de 

acordo com a complexidade e volume dos produtos processados (PSALTIKIDIS; 

RIBEIRO, 2011). 

Na área limpa, os PPS são inspecionados quanto a sua integridade e 

funcionalidade, preparados e identificados para esterilização. Os produtos têxteis 

vindos da lavanderia são conferidos e vistoriados quanto à integridade, à ausência 

de sujidades e ao controle no número de reutilizações. Nessa área são feitas as 

dobraduras de roupas cirúrgicas, conforme técnica específica (CUNHA et al., 2000).  

A área restrita, conhecida também como área de guarda ou armazenamento, 

tem por finalidade centralizar e acondicionar todos os produtos esterilizados para 

posterior distribuição às unidades consumidoras, certificando-se de seus controles 

microbiológicos e de validação dos processados (SILVA, 2011). Destaca-se a 

importância de condutas padronizadas e controles ambientais na fase de guarda e 

distribuição para que se mantenha a integridade da embalagem e a esterilidade do 

produto até o uso no processo assistencial. 

Historicamente, foi atribuído ao CME um papel secundário nos serviços de 

saúde, motivado pela ausência do paciente no lócus da assistência e pelas 

características das ações desenvolvidas nesse setor.  Atividades como a limpeza, 

impregnada de aspectos negativos, culturalmente reforçados na formação 

acadêmica e validados no cotidiano dessas instituições, lhe dão um caráter de 

desvalorização e invisibilidade, acompanhado da falta de compreensão do real e 
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vital papel dessa ação enquanto medida de proteção anti-infecciosa (LOPES et al., 

2007). 

Com intuito de corrigir essa visão distorcida do trabalho desenvolvido no 

CME, há uma demanda crescente por sistemas de avaliação das práticas e métodos 

empregados no processamento de PPS, por meio de indicadores que funcionam 

como alertas, para que as estruturas e processos sejam corrigidos e melhorados. 

Um importante estudo abordando esse tema demonstrou a relevância da 

padronização de indicadores de estrutura, processos e resultados no contexto das 

etapas operacionais do processamento de PPS e destacou que essa unidade possui 

áreas com finalidades distintas e, portanto, os indicadores para área suja, limpa e 

restrita podem ser diferentes, considerando as atividades desenvolvidas e sua 

abrangência para profissionais e clientes (GRAZIANO et al., 2009). 

É imprescindível que as instituições e seus trabalhadores adotem uma 

política de qualidade e práticas seguras no reuso de PPS, buscando analisar e 

avaliar cada processo existente e planejar melhorias que qualifiquem o CME como 

um espaço de cuidar autêntico, apesar da distância física em relação aos seus 

clientes (DELGADO, 2000). 

 

3.2 O trabalho da equipe de enfermagem no Centro de Material e Esterilização 

 

Entende-se que a análise da quantidade e qualidade dos recursos humanos 

para o CME deve considerar as especificidades das atividades desenvolvidas e a 

importância dos processos de trabalho realizados. O CME precisa contar não 

apenas com um quantitativo adequado de colaboradores, mas também com pessoas 

preparadas para executar as tarefas designadas e conscientes de sua importância 

para os usuários do serviço de saúde (COSTA, 2009). 

O Centro de Material e Esterilização assume uma importância cada vez 

maior na estrutura hospitalar, tornando-se uma unidade complexa e cuja prática 

profissional é intrincada de detalhes. Isso se deve à variedade das atividades 

setoriais e suas características peculiares que exigem de seus trabalhadores um 

conhecimento específico e diversificado, além de constante atualização, devido à 

rápida evolução do saber nessa área (CRUZ; SOARES, 2003). 
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Os insumos e recursos necessários à prestação de assistência à saúde 

geram despesas para as instituições, portanto exigem uma gestão adequada dos 

suprimentos e custos empregados no seu processamento, mas também 

competência de seus executantes, aprimorando o serviço prestado, minimizando 

danos que possam ser causados aos clientes e qualificando o atendimento 

(FRANCISCO; CASTILHO, 2002).  

Conhecer os tipos de produtos para saúde processados e sua classificação, 

aprofundar-se nas medidas de proteção anti-infecciosas relacionadas ao 

processamento, especificidades de cada etapa e normativas vigentes acerca dos 

aspectos técnicos, éticos e legais, são requisitos fundamentais para um 

gerenciamento seguro da assistência em Centro de Material e Esterilização 

(PADOVEZE et al., 2010).  

Historicamente, no Brasil, tinha-se como status estabelecido, porém não 

garantido, o enfermeiro como responsável técnico pelo CME. Atualmente, reforçada 

pela RDC nº 15, que traça um perfil geral do profissional de nível superior que teria 

essa atribuição, sem especificar a sua categoria, outras profissões começaram a 

assumir esse espaço de trabalho (ANVISA, 2012). 

Espera-se que o profissional responsável por essa atribuição seja 

preferencialmente o enfermeiro, uma vez que ele possui formação e capacitação 

adequadas na previsão e provisão de PPS, bem como medidas de prevenção e 

controle de infecções associadas ao seu reuso, considerando o risco e 

complexidade das atividades desenvolvidas no Centro de Material e Esterilização 

(SILVA; AGUIAR, 2008).  

Além disso, de acordo com as regulamentações do conselho de classe, é de 

responsabilidade exclusiva do enfermeiro a supervisão das atividades 

desempenhadas pela equipe de enfermagem (COFEN, 2001). Portanto, se há 

auxiliares e técnicos de enfermagem zelando pelo processamento de PPS e 

organização de equipamentos nas dependências do CME, a presença do enfermeiro 

se faz indispensável na coordenação dessa equipe. 

Recentemente, esse mesmo órgão criou uma resolução que normatiza as 

atribuições dos profissionais de enfermagem em Centro de Material e Esterilização e 

em empresas processadoras de produtos para saúde, na qual especificam e deixam 

claras as atribuições dos enfermeiros nesse contexto, bem como sua competência 
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técnica para realizá-las. Dentre elas estão a elaboração de protocolos operacionais 

e utilização de indicadores de controle de qualidade em todas as fases do 

processamento (COFEN, 2012).  

Considerando o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e o aprimoramento 

dos produtos e equipamentos hospitalares, torna-se crescente, no âmbito do CME, a 

demanda por trabalhadores da equipe de enfermagem que tenham 

responsabilidade, conhecimento, atenção, habilidade e destreza ao manuseá-los ao 

longo das etapas do seu processamento, sendo esses cuidados essenciais para 

garantir a qualidade e segurança do produto final (ARAUJO; SANTOS; OLIVEIRA, 

2006).   

 Dessa forma, o enfermeiro enquanto gestor e supervisor das atividades 

desempenhadas no CME, não deve ser conivente com a má formação e despreparo 

da equipe, consentindo com o recrutamento de mão de obra desqualificada para 

atuar nesse setor. Isso reporta, além das implicações legais, ao comprometimento 

das ações de cuidado dispensadas por profissionais sem formação específica em 

CME e que não se qualificam para o serviço (BARTOLOMEI; LACERDA, 2006). 

Um estudo, realizado em CME de hospitais do município de Goiânia, 

identificou trabalhadores sem formação em enfermagem processando PPS e muitos 

deles, nunca ou raramente, participaram de programas de treinamento admissional 

ou educação continuada para desenvolver essa atividade (TIPPLE et al., 2005). A 

formação profissional reflete-se diretamente na prática assistencial, juntamente com 

o caráter e atitudes éticas intrínsecas ao indivíduo, sendo assim, esses achados 

demonstram uma situação de risco biológico não apenas para o profissional 

executante, mas também para o ambiente e comunidade.  

Outro aspecto importante que deve ser ressaltado, diz respeito ao trabalho 

manual, volumoso e muitas vezes repetitivo e nem sempre devidamente valorizado, 

que é desenvolvido no CME, levando à sobrecarga e estresse da equipe e afetando 

negativamente seu desempenho e produtividade, até mesmo comprometendo a sua 

saúde (BAPTISTA; SILVA; BIANCHI, 2011). 

Sabe-se que a forma como o trabalho está organizado e as condições sob 

as quais ele acontece refletem diretamente na satisfação de quem o realiza e, 

inevitavelmente, na qualidade esperada para o processamento de PPS. A falta de 

instalações de conforto, de rodízio e treinamento dos funcionários, o alto volume de 
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tarefas, nem sempre padronizadas e o esforço físico para realizá-las fazem com que 

as pessoas permaneçam sob condições insatisfatórias de trabalho no âmbito do 

CME (RIBEIRO; RIBEIRO, 2009). 

Os CME, apoiados institucionalmente nas questões técnicas, administrativas 

e financeiras, precisam se estruturar adequadamente, para que ofereçam qualidade 

de vida no ambiente de trabalho dos seus colaboradores; cabendo a esses enfrentar 

e conciliar os estressores, por meio do conhecimento e experiências prévias, 

amenizando ou eliminando os problemas que emergem da sua prática, apoiando-se 

na sincronia da equipe e motivando-se para o trabalho, bem como definindo 

protocolos que facilitem e assegurem seu exercício profissional (GUIDO et al., 2008). 

Os recursos humanos continuam sendo os agentes responsáveis pela 

supervisão e execução de todas as etapas operacionais do processamento de PPS 

e as relações e comportamentos humanos, no contexto do CME, influenciam 

diretamente no resultado do trabalho. Isso deixa claro que as instituições de saúde 

precisam investir na educação permanente de seus profissionais e valorizar o seu 

trabalho (AGUIAR; SOARES; SILVA, 2009). 

As organizações hospitalares e seus trabalhadores devem rever suas 

condutas, estudar e reforçar suas barreiras de defesa, prevenindo falhas que tornem 

o sistema de processamento frágil e suscetível a erros. É preciso que os 

profissionais adotem medidas preventivas e pró-ativas, analisem as falhas 

sistêmicas e os fatores causais de eventos relacionados, bem como o 

desenvolvimento de estratégias que garantam práticas seguras e, 

consequentemente, a qualidade da assistência aos usuários (VINCENT, 2010). 

 

3.3 O processamento de produtos para saúde como importante medida de 

proteção anti-infecciosa 

 

Ao se considerar o risco biológico envolvido no processamento de PPS, é 

possível compreendê-lo sobre duas vertentes, tanto para os Profissionais da Área da 

Saúde - PAS como para os pacientes. Os PAS estão diretamente envolvidos na 

operacionalização de todas as fases do processamento, manuseando esses 

produtos, dessa forma estão expostos e expõem os pacientes ao risco biológico.  
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Os profissionais estão expostos a secreções orgânicas ao manusear 

produtos contaminados durante sua limpeza, principalmente quando ela é realizada 

por métodos manuais, predominante na região Centro-Oeste e que potencializa o 

risco de acidentes com material biológico, conforme demonstrado no estudo de 

Tipple et al., (2004), no qual a maioria dos acidentes ocorreu durante a fase de 

limpeza dos produtos, quando ocorre intenso manuseio. Situação agravada pela 

falta de adesão dos profissionais aos Equipamentos de Proteção recomendados 

para o trabalho no expurgo (TIPPLE et al., 2004; TIPPLE et al., 2007). 

Esses mesmos profissionais podem também ser fonte de contaminação, ao 

preparar um produto que será esterilizado e/ou manusear um já estéril de forma 

inadequada ou até mesmo ao realizar a limpeza ineficaz dos PPS, ocasionando o 

insucesso da esterilização (TIPPLE et al., 2007; SOBECC, 2013). 

Durante a hospitalização, é comum os pacientes serem submetidos a 

procedimentos invasivos, que por mais simples que sejam, podem provocar o 

rompimento de barreiras ou penetrar em cavidades estéreis do organismo. Se os 

PPS utilizados nesses procedimentos, não tiverem sido processados 

adequadamente, os mesmos se tornarão fonte de contaminação exógena 

(FERREIRA et al., 2004). 

O desenvolvimento de uma infecção interfere direta e indiretamente na 

qualidade da assistência, retardando a evolução do quadro de saúde dos pacientes 

internados. A qualidade do produto distribuído e utilizado no ato assistencial está 

intimamente relacionada à sua segurança e o processamento de PPS representa um 

dos pilares na prevenção e controle de infecções. Falhas ocorridas ao longo desse 

percurso podem acarretar ônus intangíveis ao paciente, à instituição e à equipe 

multiprofissional envolvida (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO 

PAULO, 2006). 

O processamento é uma atividade de natureza complexa e deve ser 

aplicado aos PPS para permitir sua reutilização, atendidas determinadas condições 

específicas para cada tipo de produto, desde que seja tecnicamente viável e se 

garanta o uso subsequente sem alterações de suas características físicas e 

funcionais, o que previne resultados adversos ou lesões originadas do próprio 

atendimento hospitalar (PADOVEZE; GRAZIANO, 2011). 
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O método de processamento de PPS é definido de acordo com o risco 

potencial de infecção relacionado ao seu uso, conforme preconizado por Spaulding 

(1968). Essa classificação divide os PPS em três categorias:  

 Críticos: entram em contato direto com tecidos humanos não 

colonizados e considerados estéreis. O risco de transmissão de 

infecções é considerado alto, caso esses produtos estejam 

contaminados por micro-organismos, requerendo obrigatoriamente a 

esterilização. Ex: instrumental cirúrgico, cateteres de acesso vascular 

e implantes, dentre outros. 

 Semicríticos: entram em contato com membranas mucosas íntegras 

ou pele não íntegra. O risco potencial de transmissão de infecção é 

intermediário e esses produtos devem ser submetidos, no mínimo, à 

desinfecção de nível intermediário. Ex: kit para aerossolterapia, 

cânula de Guedel.  

 Não críticos: entram em contato com a pele íntegra ou não entram em 

contato direto com o paciente e o risco potencial de transmissão de 

micro-organismos infecciosos é mínimo, pois a pele age como 

barreira eficaz. Esses produtos necessitam, como procedimento 

mínimo, de limpeza. Ex: produtos para higiene corporal, comadres, 

papagaios, termômetros. 

 Essa classificação, aceita oficialmente no Brasil (PADOVEZE; GRAZIANO, 

2011; ANVISA, 2012; SOBECC, 2013), é utilizada nos dias atuais como um 

referencial teórico essencial para o processamento de produtos para saúde, 

considerando uma abordagem racional e premissas básicas, como: presume o risco 

potencial de infecção ao paciente envolvido na utilização de um produto processado; 

não distingue os níveis de processamento a partir de doenças previamente 

diagnosticadas, exceto no caso de suspeita ou confirmação de doenças causadas 

por príons; racionaliza a indicação do grau de exigência para o processamento de 

PPS e aponta o nível mínimo requerido, de acordo com sua categoria, sendo 

aceitável que um processamento mais rigoroso seja aplicado (FAVERO; BOND, 

2001; RUTALA; WEBER, 2008; PADOVEZE; GRAZIANO, 2011). 

Elementos adicionais são necessários para a definição final do 

processamento aplicado, como a compatibilidade do produto com o método 
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proposto, a viabilidade operacional e econômica, segurança ocupacional e 

ambiental, recursos tecnológicos e humanos que permitam execuções de ações 

pautadas em conhecimentos de alto grau de evidência. Essas ações devem garantir 

os insumos em qualidade e quantidade suficientes às unidades de internação 

consumidoras, projetando-se em uma assistência segura e eficaz aos pacientes 

(MUSSEL; ARMOND; OLIVEIRA, 2005).  

Apesar de uma vasta tecnologia disponível, incluindo as 

termodesinfectadoras e os indicadores de qualidade físicos, químicos e biológicos 

dos ciclos de esterilização, torna-se imprescindível o treinamento da equipe para 

desenvolver suas atividades e a padronização das técnicas pertinentes a cada uma 

das etapas do processamento. A falta de parâmetros e falhas na definição e 

inspeção de processos fazem com que os PPS se tornem veículos de agentes 

infecciosos e fontes de infecção para hospedeiros suscetíveis (TIPPLE et al., 2011). 

A RDC nº 15 define as etapas para o processamento de produtos para 

saúde como um 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. É 

preciso monitorar resultados continuamente e auxiliar nas tomadas de decisão em 

cada uma delas, buscando um produto final confiável que atenda às especificações 

e particularidades assistenciais e enfatizando uma cultura de qualidade no âmbito do 

Centro de Material e Esterilização (ANVISA, 2012).  

É consenso, que dentre as etapas do processamento, a limpeza efetiva dos 

PPS é primordial para o sucesso de sua desinfecção ou esterilização, sendo objetivo 

dos PAS que desempenham suas atividades no expurgo, reduzir a carga microbiana 

dos produtos, tornando-os seguros para manuseio e aptos para o processamento 

(GRAZIANO, 2005). 

Ao longo da limpeza e preparo, em que se requer contato manual mais 

prolongado com os PPS, a biocarga deve-se manter abaixo de 106, para que se 

sustente a possibilidade de processamento efetivo. Quando os produtos não são 

efetivamente limpos, permanece um elevado volume de esporos por campo do 

objeto (bioburden) e se reduz a probabilidade de eliminação de micro-organismos no 

final do processamento, já que a matéria orgânica impede o contato do agente 

desinfetante ou esterilizante com a superfície do produto (ANVISA, 2009).  
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Assim, torna-se um desafio a implantação da limpeza automatizada em 

todas as instituições de saúde, com intuito de assegurar maior qualidade no produto 

final, com menor risco ao PAS e pacientes, haja visto as limitações encontradas na 

limpeza manual, em termos de padronização da técnica e a efetividade em 

instrumentais de conformações complexas, com lumens estreitos e tortuosos 

(RIBEIRO, 2010).  

A próxima etapa que merece destaque no percurso do processamento dos 

PPS inclui a conferência e o empacotamento. Nessa fase os produtos e roupas 

vindas da lavanderia são inspecionados quanto à limpeza, à manutenção de suas 

características físicas e funcionais, à viabilidade para uso no processo assistencial e 

à seleção da embalagem compatível (PEREIRA, 2010). 

A escolha da embalagem torna-se decisiva nesse momento, sendo 

requerido de todas aquelas indicadas para a esterilização, a finalidade de permitir e 

manter a esterilidade dos PPS até o seu uso, protegendo-os de condições adversas 

de transporte e armazenamento e ainda que possibilitem a abertura asséptica sem 

riscos de contaminação (BRITO et al., 2002) 

As principais embalagens para a esterilização a vapor saturado sob pressão 

são: papel grau cirúrgico, papel crepado, manta de SMS, contêineres rígidos e 

tecido de algodão (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 

2004). 

A embalagem de papel grau cirúrgico está normatizada, no Brasil, pela NBR 

14990-5/2010, como um sistema de embalagem para esterilização de PPS 

constituída de celulose e filme plástico transparente, considerada descartável, 

compatível com a maioria dos processos de esterilização, disponível no mercado de 

várias formas e tamanhos, com indicador de processo impregnado na embalagem e 

fechamento hermético por termoselagem. Possui biobarreira eficaz e deve seguir as 

recomendações quanto à resistência mecânica (tração, rasgo, estouro), penetração 

de água, porosidade e regularidade do papel, além de testes de envelhecimento 

acelerado (ABNT, 2010).  

O papel crepado trata-se de uma embalagem descartável, constituída de 

celulose tratada, em um papel encrespado, que lhe confere maior flexibilidade e 

maleabilidade. Compatível com a maioria dos processos de esterilização, possui 

excelente biobarreira (99%) e capacidade antiestática, é biodegradável, 
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hidrorrepelente e fácil de ser manuseado. A principal desvantagem do papel crepado 

é possuir baixa resistência mecânica (GRAZIANO, 2003; PEREIRA, 2010; BRUNA, 

2011). 

A manta de SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) é normatizada pela NBR 

14990-6/2009, constituída por fibras ou filamentos de tecido não tecido, compostos 

por três camadas que combinam resistência e capacidade de filtração, promovendo 

biobarreira eficaz, repelência a líquidos e resistência mecânica. Duas camadas 

externas (Spunbond), compostas por fibras longas e contínuas, conferem resistência 

mecânica e maleabilidade e uma camada central (Meltblown), composta por densa 

trama de microfibras, age como barreira microbiana (ABNT, 2009). Uma de suas 

principais desvantagens, além da baixa memória, é a difícil detecção de quebra de 

integridade (GRAZIANO, 2003; PEREIRA, 2010). 

O contêiner rígido é uma embalagem permanente que acondiciona e protege 

os instrumentais, constituído de aço inox ou plástico termorresistente. Possui áreas 

perfuradas para entrada do agente esterilizante e saída do ar, contendo válvulas ou 

filtros específicos. Suas vantagens são a segurança no transporte e manuseio, 

economia de tempo no preparo, alta resistência e segurança no sistema de lacre; 

sua maior desvantagem é o alto custo e adequação do espaço físico para guarda 

(PEREIRA, 2010; BRUNA, 2011). 

Dentre as embalagens não descartáveis, destaca-se o tecido de algodão 

como uma das mais antigas e amplamente utilizada, no método de esterilização a 

vapor saturado sob pressão. Os campos de algodão, utilizados enquanto 

embalagens de PPS, devem ser confeccionados conforme a NBR 14027/1997 

(campo simples) e NBR 14028/1997 (campo duplo), com especificações referentes à 

constituição do tecido, ao padrão, ao número de fios na trama e no urdume, à 

textura e à gramatura (ABNT, 1997a; ABNT, 1997b).  

  Além dos critérios de escolha do tecido, existem indicações para o uso dele 

enquanto embalagem de produtos para saúde, tais como: lavar o tecido antes do 

primeiro uso para retirar o amido; lavar após cada uso para remover sujidade e 

restaurar a umidade; realizar testes frequentes de permeabilidade com água; 

estabelecer o número máximo de processamentos; os campos não devem sofrer 

processo de calandragem; não podem apresentar cerzimentos nem remendos 

(SOBECC, 2013). 
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A seleção da embalagem adequada deve considerar as especificidades de 

cada serviço, observar a relação custo-benefício, recursos financeiros disponíveis, 

disponibilidade de serviço de lavanderia local, geração de resíduos, inventário de 

produtos cirúrgicos disponíveis, método de esterilização escolhido e o preparo da 

equipe para a utilização do invólucro (BRUNA, 2011). 

Uma embalagem ideal deve apresentar, como principais características (ABNT, 

2004; ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL 

INSTRUMENTATION - AAMI, 2006; RUTALA; WEBER, 2008; ASSOCIATION OF 

PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES - AORN, 2013): 

 Possuir registro de notificação na ANVISA e respeitar o período 

licenciado para comercialização, além de estar em conformidade com 

as especificações e normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas- ABNT.  

 Permitir a penetração e remoção do agente esterilizante. 

 Ser permeável ao ar, permitindo sua remoção e entrada para aeração 

do produto. 

  Possuir barreira efetiva à passagem de micro-organismos e seus 

veículos de transmissão. 

 Permitir a identificação do seu conteúdo. 

 Permitir fechamento hermético, com método de selagem eficiente e 

seguro, que possibilite identificar possível violação. 

 Resistir a rasgos, perfurações, abrasão e tração. 

 Ser isenta de fissuras, dobras, variações localizadas de espessura, 

furos e rasgos. 

 Repelir líquidos e umidade. 

 Possuir baixa liberação de fibras ou partículas. 

 Ser atóxica, inodora e não permitir a transferência de corantes. 

 Possuir baixa memória que facilite a confecção e abertura do pacote. 

 Em caso de papel grau cirúrgico, não delaminar no momento da 

abertura.  

 Possuir relação custo benefício favorável.  
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 Possuir diferentes dimensões, que atendam aos tamanhos e 

conformações dos produtos.  

 Possuir indicador químico de processo, impregnado e específico para 

cada método de esterilização. 

 Garantir a proteção do seu conteúdo durante o manuseio e favorecer 

a transferência do produto com técnica asséptica. 

 Ser compatível ao método de esterilização e resistir às suas 

condições físico-químicas. 

Recomenda-se, como uma questão de segurança adicional, a utilização de 

embalagens duplas para a esterilização de produtos de maior peso e tamanho, com 

formas complexas e irregulares. Vale lembrar que, associado ao controle dos 

eventos relacionados e condições apropriadas de transporte e armazenamento, a 

embalagem e selagem adequadas dos PPS é que determinam a manutenção da sua 

esterilidade (GRAZIANO, 2003). 

A selagem deve manter o fechamento hermético da embalagem, com 

garantia da sua integridade e manutenção da esterilidade do seu conteúdo. Algumas 

práticas devem ser recomendadas para garantir a qualidade da selagem (CUNHA et 

al., 2000; AORN 2013): 

 Regular a seladora em parâmetros adequados de tempo e 

temperatura para selagem eficaz, conforme instruções do fabricante. 

 Realizar a selagem preservando uma margem de pelo menos três 

centímetros da borda, que permita uma abertura asséptica. 

 A selagem deve ser intacta para uma largura pré-definida, de pelo 

menos dez milímetros. 

 Observar as condições de integridade e continuidade da selagem, 

quanto à ausência de aberturas, rugas, dobras, vincos ou áreas 

queimadas. 

 Não delaminar. 

Antes e após a esterilização, a selagem deve ser inspecionada e um produto 

deve ser liberado para uso no processo assistencial somente se essa permanecer 

intacta, assegurando o sistema de barreira estéril dos produtos críticos a serem 

utilizados em pacientes (PEREIRA, 2010). 
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O vapor saturado sob pressão é o método físico de esterilização mais 

confiável e seguro, amplamente utilizado para produtos termorresistentes. As 

vantagens desse processo são o rápido aquecimento, a destruição dos esporos 

microbianos em curto período de exposição, fácil controle de qualidade, a ausência 

de resíduos tóxicos e a economia (JOSLYN, 2001).  

Nesse método, a verificação prática e documentada da instalação, 

operacionalização e desempenho dos equipamentos, montagem e disposição dos 

produtos na câmara da autoclave, presença dos indicadores de processo, 

rastreabilidade dos produtos, quando necessária, através de registros e documentos 

que façam parte de um programa de controle de esterilização, no Centro de Material 

e Esterilização, são fundamentais para abster-se de PPS duvidosos na sistemática 

de assistência ao cliente (RUTALA; WEBER, 2008).  

Considera-se o monitoramento de todos os parâmetros críticos e resultados 

de desempenho de cada ciclo, por meio de indicadores físicos, químicos e 

biológicos, atividade indispensável entre as ações executadas no CME e essencial 

para uma gestão de qualidade da esterilização de PPS, baseada no controle de 

equipamentos, validação de processos e monitoramento dos resultados 

(CALICCHIO; LARANJEIRA, 2010).  

Observados todos os cuidados nas fases anteriores a de esterilização 

propriamente dita, torna-se importante associar um sistema seguro de guarda aos 

produtos processados, tanto no CME quanto nas unidades de internação. O 

planejamento de condutas padronizadas na guarda e distribuição de PPS, além de 

uma estrutura adequada para seu acondicionamento e proteção, são cuidados 

essenciais para manutenção da sua esterilidade e segurança (SILVA; BIANCHI, 

2003).  

De nada adiantam todos os esforços e esmero investidos no processo de 

esterilização se não houver um plano de cuidados que preserve esse produto 

durante seu transporte, estocagem, manuseio e uso na assistência, em unidades de 

internação onde estão alocados. O monitoramento e documentação dos processos 

que abrangem os PPS devem ser iniciados no CME e transcorrer as unidades de 

internação, agregando a eles confiabilidade (SALZANO; SILVA, 1986). 

Configura-se, assim, um grande desafio a ser enfrentado no âmbito do risco 

biológico para os pacientes que fazem uso de PPS processados, sendo 
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imprescindível que as instituições e os PAS adotem uma política de qualidade e 

práticas seguras, buscando analisar e avaliar cada sistema e implementando 

melhorias que qualifiquem o cuidado e previnam danos (SOBECC, 2013). 

 

3.4 O Sistema de guarda e transporte de produtos para saúde processados e 

sua interface nas unidades de internação  

  

Dentre as várias áreas do CME, é conferida ao sistema de guarda 

importância relevante devido a sua especificidade, isto é, garantir a conservação dos 

produtos já processados até a sua distribuição, oferecendo condições para que sua 

esterilidade seja mantida (MOLINA, 1997). O sistema de guarda é a área que tem 

por finalidade centralizar todos os produtos que passaram por esterilização e 

aguardam para serem distribuídos às unidades consumidoras. Deve ser projetada 

de tal forma que não permita o cruzamento de produtos estéreis com não estéreis e 

que possa suprir, de forma imediata e qualificada, as demandas assistenciais 

(POSSARI, 2003b). 

A SOBECC (2013) caracteriza a área de guarda como um local de 

conservação e manutenção da integridade e esterilidade dos produtos processados 

até que eles sejam disponibilizados para consumo no atendimento assistencial. Para 

isso, precisa oferecer condições ambientais e estruturais adequadas de 

armazenamento, bem como restrição na circulação de pessoas, incluindo: 

 Dimensionamento da área de acordo com o quantitativo de produtos 

esterilizados e dimensões dos mobiliários de armazenamento. 

 Contar com armários, prateleiras e cestos aramados, escadas e 

equipamentos de transporte com roldanas. 

 Prateleiras e armários de material não poroso, resistente à limpeza 

úmida e ao uso de produtos saneantes.  

 Estocar os produtos em área de acesso restrito, separadamente de 

itens não esterilizados. 

 Guardar e distribuir os produtos obedecendo à ordem cronológica de 

seus lotes de esterilização. 

 Efetuar inspeção periódica dos itens estocados para verificar 

integridade da selagem e embalagem. 
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 Proteger os produtos de contaminação utilizando recipientes 

fechados e rígidos para distribuição interna e externa. 

 Estabelecer frequência de limpeza da área de guarda e 

carros/caixas de transporte. 

A área de guarda deve contar com carros para transporte, mesas, escadas, 

armários, prateleiras e cestos aramados com seus respectivos suportes, de maneira 

que os PPS sejam armazenados organizadamente, facilitando sua identificação, 

localização e distribuição (SILVA, 1998). 

A segurança no uso de PPS processados é de inteira responsabilidade da 

instituição e da equipe de saúde, destaca-se, portanto, que os aspectos estruturais e 

comportamentais, no seu transporte, armazenamento e manuseio, definem a 

vulnerabilidade de contaminação, no que se refere a produtos comprimidos, torcidos, 

carregados em baixo dos braços, que caem no chão ou que tenham sua embalagem 

rompida (SUNDIN, 2000; GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011). 

A RDC nº 15 estabelece boas práticas no processamento de PPS, dentre 

elas destacam-se as relativas ao transporte de produtos esterilizados entre o CME 

centralizado e suas unidades consumidoras (ANVISA, 2012), são elas: 

 O transporte deve ser feito em recipientes fechados, exclusivos para esse 

fim, que resistam às ações de punctura e ruptura, de forma a manter a 

integridade da embalagem e a esterilidade do produto.  

 Os recipientes devem estar identificados com o nome do CME de 

funcionamento centralizado, o nome do serviço a que se destina e conter 

uma lista anexa com a relação de produtos processados. 

 O trabalhador responsável pelo transporte deve receber treinamento 

quanto à higienização das mãos e uso de equipamento de proteção 

individual. 

Apesar de todas essas recomendações, nem sempre se dispensa a devida 

atenção à guarda e distribuição de PPS, como verificado em um estudo realizado 

em 23 hospitais do município de Goiânia, onde oito (34,8%) não possuíam áreas 

específicas para o armazenamento de produtos processados, percentual 

representativo, considerando os aspectos relevantes que devem ser observados no 

ambiente de estocagem e conservação desses produtos (GUADAGNIN et al., 2005). 

Os mesmos autores, em estudo estendido a 44 hospitais dos municípios do interior 
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de Goiás, identificaram que cinco (11,3%) não possuíam área de guarda e a maioria 

dos que possuíam não tinham restrição de acesso e circulação de pessoas 

(GUADAGNIN et al., 2007). 

Quanto aos aspectos referentes à climatização da área de guarda, há 

recomendações de que a temperatura seja controlada entre 18º e 24°C e a umidade 

relativa não ultrapasse 70%, pois valores maiores podem propiciar o umedecimento 

dos pacotes e favorecer o crescimento microbiano nesse ambiente e valores 

menores podem afetar certos parâmetros de esterilização, prejudicando o seu 

alcance (PADOVEZE, et al., 2010; AORN, 2013).  

Entretanto, a RDC Nº 15 não especificou valores de temperatura e umidade 

na guarda de PPS processados, enfatizando outros aspectos como essenciais, tais 

como proteção da luz solar direta e um local limpo e seco para conservar esses 

produtos (ANVISA, 2012). Um estudo experimental, recentemente desenvolvido, 

comprovou que não houve contaminação de PPS esterilizados em diferentes 

embalagens, mesmo em ambiente de alta temperatura e umidade e com 

contaminação desafio, externa e intencionalmente, recomendando sistema de 

climatização na área de armazenamento apenas com vistas à saúde ocupacional 

(BRUNA; PINTO; GRAZIANO, 2012).  

Outra medida importante na conservação dos PPS processados, depois que 

estiverem frios e secos, é protegê-los das condições adversas que levariam à sua 

contaminação e inutilidade, por meio da embalagem secundária. O uso de dupla 

embalagem vai aliar um sistema de barreira estéril com um invólucro de proteção, 

prevenindo danos causados pelo manuseio excessivo e acúmulo de sujidade 

durante seu transporte e armazenamento (BRUNA, 2011). 

Um estudo, realizado no CME de uma Faculdade de Odontologia de Belo 

Horizonte, demonstrou que a presença da embalagem secundária, em bastões de 

vidro esterilizados em invólucros de SMS e armazenados por sete dias, funcionou 

como uma proteção à passagem de micro-organismos transportados pelo ar, 

umidade ou poeira, durante o manuseio desses produtos, apresentando redução 

estatisticamente significativa da contaminação quando comparados com aqueles 

sem embalagem secundária (OLIVEIRA et al., 2011).  

Apesar dessa recomendação ainda não ser uma exigência instituída no que 

se concerne à conservação dos produtos processados, torna-se uma escolha viável 
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do ponto de vista de segurança e qualidade dos produtos fornecidos para consumo 

no ambiente hospitalar (BRUNA, 2011), principalmente no que diz respeito à 

transferência desses produtos do CME para as unidades de internação. 

A qualidade da assistência prestada nas unidades de internação tem relação 

direta com os produtos fornecidos pelo CME, sem os quais não seria possível 

garantir os cuidados adequados aos clientes (JUNQUEIRA; SILVA; BIANCHI, 1987). 

Entende-se que CME e unidades consumidoras estabelecem uma relação de 

interdependência, sendo que falhas ocorridas no processamento, transporte ou 

guarda dos PPS implicam em possível comprometimento da sua esterilidade, 

possibilitando o aumento do risco de infecções em procedimentos assistenciais, 

sejam eles cirúrgicos ou não (SILVA; AGUIAR, 2008). 

A manutenção da esterilidade de PPS depende da inter-relação dos 

invólucros utilizados, das condições técnicas e ambientais de que dispõe a 

instituição, além da equipe de saúde que utiliza e manuseia esses produtos 

(SUNDIN, 2000). Sendo assim, requer um novo modelo assistencial de cuidados, 

para que se possa instituir um prazo seguro para uso deles no processo assistencial, 

evitando que, depois de submetidos a intenso manuseio e eventos relacionados, 

sofram um movimento retrógrado para área de guarda e sejam disponibilizados para 

uso (GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; LOPES; MORAES, 2011). 

A implantação do Sistema Brasileiro de Acreditação e a validação dos 

procedimentos institucionais que tendem a promover a qualidade da assistência, por 

meio de padrões previamente aceitos e mensurados, têm despertado a preocupação 

das instituições de saúde quanto à sua reputação e reconhecimento público através 

da garantia da qualidade dos serviços prestados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Por isso, as instituições têm investido em um sistema de gerenciamento de PPS de 

forma segura e controlada, com intuito de atender às necessidades de todos os 

setores envolvidos e, em especial, às demandas dos pacientes, no que diz respeito 

à qualidade da assistência, ganho de tempo e agilidade no atendimento, além de 

controle de custos para cada procedimento (GOMES; LAURENCINI; HORAN, 2008). 
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3.4.1 Eventos relacionados no transporte e guarda de produtos para saúde 

processados 

 

 Um dos conceitos básicos que sustentam a manutenção da esterilidade de 

PPS baseada em eventos relacionados é o nível de segurança da esterilidade, o 

chamado Sterility Assurance Level (SAL). Existe uma margem larga de segurança 

associada aos processos de esterilização utilizados em instituições de saúde, na 

qual a probabilidade de um organismo viável, após a esterilização, é da ordem de 

10-6, ou seja, uma unidade não estéril em um milhão. Esse valor é pré-determinado, 

baseado na utilização pretendida para o produto e na probabilidade de sobrevivência 

dos micro-organismos, que no processo de esterilização, não são destruídos todos 

ao mesmo tempo e sim exponencialmente (BLOCK, 2001; RUTALA; WEBER, 2008). 

 A morte microbiana se dá por redução logarítmica da contagem inicial do 

número de micro-organismos, chamado de “D value” (valor de redução decimal), em 

que é necessário um tempo de exposição ao agente esterilizante para causar a 

morte de 90% dos micro-organismos, no segundo momento, 90% dos 10% restantes 

são eliminados e assim sucessivamente, até que o valor D se repita por 12 vezes e 

se atinja o nível de segurança de 10-6 (BLOCK, 2001; RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; GRAZIANO, 2011).  

Quanto menor a carga microbiana inicial (bioburden), maior a probalidade de 

se atingir o “SAL” e menor a chance de se encontrar uma vida microbiana viável em 

um milhão. Por isso, a importância de se garantir, por meio da limpeza efetiva, um 

contingente microbiano inicial reduzido em um produto para saúde (GRAZIANO; 

CASTRO; MOURA, 2002; ANVISA, 2009). Portanto, se a esterilização garante uma 

estimativa segura e confiável de letalidade, uma vez esterilizado não existe geração 

espontânea de micro-organismos, a não ser que ocorra algum evento que danifique 

a embalagem e contamine o seu conteúdo. 

Um dos primeiros estudos que mencionaram a manutenção da esterilidade 

dos PPS processados relacionada a eventos e não ao tempo transcorrido da data de 

esterilização foi Jevitt (1984), enfermeira gestora de um CME e que, por meio de um 

achado acidental, durante uma reforma nesse setor, encontrou produtos 

esterilizados e armazenados há mais de 30 anos na área de guarda, embalados em 

jornais datados de 1943. Esses produtos não foram manuseados durante anos, já 
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que não sabiam de sua existência e, após realização de testes laboratoriais do seu 

conteúdo, foi detectada ausência de crescimento microbiano, reforçando a ideia de 

que a validade dos produtos processados está ligada a cuidados com a embalagem, 

manuseio e armazenamento e que, segundo a autora, pode se estender por tempo 

indefinido quando esses aspectos são controlados adequadamente. 

 Nesse mesmo ano, Mayworm (1984) relatou situação semelhante, em que 

produtos esterilizados em jornal datado de 1943, foram encontrados ocasionalmente 

no porão de um hospital, em condições desfavoráveis de armazenamento, no 

entanto intactos quanto à integridade da embalagem. Ao realizar a análise 

microbiológica, constatou-se que esses produtos não estavam contaminados e o 

autor considerou uma prática arcaica e desnecessária estabelecer datas de 

vencimento para produtos esterilizados e embalados adequadamente. 

 Um pouco mais tarde, estudo realizado por Klapes et al., (1987) avaliou a 

manutenção da esterilidade de 263 pacotes de compressas e aventais cirúrgicos 

esterilizados em diferentes embalagens e armazenados no CME e Pronto Socorro 

pelo período de um ano. Metade de cada tipo de embalagem recebeu uma cobertura 

plástica protetora e mensalmente eram colhidas amostras randomizadas para 

análise microbiológica em capela de fluxo laminar, incubadas por sete dias. Apenas 

seis amostras apresentaram contaminação, e os autores as consideraram 

acidentais, não havendo diferença estatisticamente significativa entre as diferentes 

embalagens e aquelas com cobertura secundária, concluindo que o tempo de 

prateleira de um pacote esterilizado estava mais ligado à ocorrência de eventos 

relacionados do que ao tempo relacionado ou tempo transcorrido. 

 Barret; Stevens; Taranter (2003) buscaram comprovar os princípios de 

esterilidade de PPS relacionada a eventos, utilizando 400 unidades de clipes 

metálicos esterilizados e embalados em SMS (folha simples e dupla) e papel grau 

cirúrgico. Os pacotes foram armazenados no CME de um hospital e naturalmente 

manuseados pelos profissionais do setor de guarda, conforme rotina do serviço e, a 

cada três meses, 40 amostras eram escolhidas aleatoriamente para testes em 

laboratório. Nenhuma amostra apresentou contaminação ao longo de dois anos de 

experimento e os autores concluíram que um produto permanece esterilizado a 

menos que seja submetido a um evento relacionado, o que confere uma economia 

significativa (de até 24 vezes) às instituições de saúde que adotam, como estratégia 
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de gestão, a esterilidade relacionada a eventos e não ao tempo de validade pré-

estabelecido. 

 No mesmo ano, na Austrália, Webster et al., (2003) realizaram um estudo 

prospectivo durante um período de dois anos, em que 152 pacotes esterilizados, 

contendo uma haste de cobre envolta em compressa cirúrgica (simulando 

instrumental cirúrgico) e uma bola de algodão, foram armazenados em prateleiras 

abertas e fechadas de cinco unidades diferentes do hospital (duas salas cirúrgicas, 

uma UTI neonatal e duas unidades pós-natal) e analisados a cada três meses 

quanto à manutenção da esterilidade. Perto do período final do estudo, três pacotes 

esterilizados encontrados no porta-malas de um carro abandonado e datados de 

1992 foram incluídos como amostra do estudo e submetidos a testes 

microbiológicos. Os autores concluíram que não houve contaminação das amostras 

analisadas, nem mesmo daquelas encontradas no carro abandonado, que 

permaneceram ali por nove anos antes de serem realizados os testes e indicaram 

que a prática de esterilização seja repensada por meio do controle de eventos e não 

por tempo expirado.   

 Ainda na Austrália, um estudo comparativo entre diferentes tipos de 

embalagem avaliou a propriedade de barreira e implicações de custos entre 

envoltório único ou duplo para o armazenamento de 400 pacotes esterilizados e 

posteriormente distribuídos nas prateleiras de quatro setores distintos de um 

hospital. Ao longo de cinco meses, semanalmente, os pacotes eram manuseados e 

trocados de lugar, para simular situações reais de adversidade e a cada duas 

semanas uma amostra era submetida à prova de esterilidade. A probabilidade de 

contaminação encontrada foi muito pequena e os autores consideraram que ela 

ocorreu, provavelmente, de forma acidental, no laboratório e não durante o 

armazenamento.  Concluíram que não houve diferença significativa da propriedade 

de barreira microbiana entre as embalagens testadas (WEBSTER et al., 2005). 

 Rutala et al., (2006) propuseram a avaliação da esterilidade de produtos 

embalados em diferentes tipos de invólucros, armazenados em armários abertos e 

fechados e que excederam a data de validade de um a dez anos. Foram 

recuperados 83 produtos vencidos e utilizados 40 pacotes semelhantes, como grupo 

controle, que estavam dentro do prazo de validade. Os pacotes foram abertos em 

capela de fluxo laminar e os conteúdos cultivados em caldo de tripticase de soja, 
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para avaliar a contaminação bacteriana. Os autores consideraram que os produtos 

não tiveram contaminação relacionada ao tempo de armazenamento e ao tipo de 

embalagem e naqueles em que ela ocorreu, provavelmente, se deu de forma 

acidental e apoiaram o uso de produtos esterilizados baseado em eventos 

relacionados e não em data de validade pré-estabelecida.         

Em um hospital da Tailândia, foi realizado um estudo para determinar e 

comparar o tempo de esterilidade de pequenos instrumentos cirúrgicos embalados 

em linho duplo e papel grau cirúrgico. Para isso, foram utilizados 360 parafusos 

ortopédicos, dos quais 150 foram individualmente embalados no linho, 150 no grau 

cirúrgico e 60 parafusos serviram de controle e não foram embalados. Após 

esterilização, todos os parafusos foram armazenados dentro de uma caixa em 

prateleiras abertas de uma sala cirúrgica. A cada oito semanas, provas de 

esterilidade foram realizadas, durante um período total de 96 semanas e os autores 

concluíram que não houve contaminação dos parafusos embalados e, em 

praticamente todos os não embalados, foi recuperada grande carga de micro-

organismos aeróbios e anaeróbios. Enfatizaram a importância da escolha adequada 

da embalagem, bem como uma possível proteção adicional por embalagem 

secundária, além de condições ideais de armazenamento (BHUMISIRIKUL; 

BHUMISIRIKUL; PONGCHAIRERKS, 2003). 

A Association of Perioperative Registered Nurses – AORN, em sua 

publicação mais recente “Perioperative Standards and Recommended Practices” 

(2013), reforçou as orientações para o monitoramento do uso de PPS processados 

baseado nas condições ambientais às quais esses produtos estão expostos e o 

controle do seu manuseio, alegando que múltiplos manuseios levam ao rompimento 

do selo e consequente perda da integridade da embalagem, deflagrando em risco 

iminente aos usuários de produtos críticos. 

No Brasil, um dos estudos precursores nessa temática (PADOVEZE et al., 

2001) objetivou analisar a esterilidade de produtos embalados em tecido de algodão 

e papel grau cirúrgico, durante seu armazenamento em três unidades distintas de 

um hospital de Campinas: CME, enfermaria de moléstias infecciosas e enfermaria de 

emergências clínicas. Durante seis meses, 120 pacotes contendo 30 gazes (60 

embalados com tecido e 60 com grau cirúrgico) passaram por análise laboratorial e 

os resultados demonstraram ausência de contaminação em todas as amostras. Os 
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autores concluíram que, apesar das características distintas das unidades onde os 

produtos esterilizados foram armazenados, não houve diferença para sua 

contaminação quanto ao tipo de embalagem utilizada, fluxo de atendimento 

(controlado, médio e alto) e mobiliário de armazenamento (prateleira aberta ou 

fechada). 

Neves et al., (2004) realizaram um estudo com o objetivo  de identificar o 

tempo de validade de esterilização de produtos processados, considerando as 

condições de esterilização e guarda em dois hospitais de Goiânia. Foram realizados 

testes microbiológicos em 45 caixas cirúrgicas armazenadas em tempos 0, 7, 10, 15 

e 25 dias, 30% dos instrumentais de cada caixa foram colocados em caldo Mueller 

Hinton e incubados a 37ºC por 72 horas. Nenhuma amostra apresentou crescimento 

microbiológico e as autoras concluíram que, apesar das condições de esterilização e 

guarda das instituições pesquisadas não se adequarem totalmente aos parâmetros 

recomendados, a esterilização ocorreu e manteve-se por um período de 25 dias e 

sugeriram outras investigações que envolvessem um período maior de tempo. 

 Moriya; Graziano (2010) tiveram como objetivo avaliar a manutenção da 

esterilidade dos PPS molhados/úmidos, após terem sido submetidos ao processo de 

esterilização e armazenados por intervalo de 30 dias. Para isso, foram preparadas 

40 caixas cirúrgicas, embaladas em SMS, sendo a metade (experimental) submetida 

à autoclavação com fase de secagem interrompida, liberando material 

molhado/úmido e outras 20 (controle) ao ciclo completo. As partes externas de cada 

caixa foram, propositalmente, contaminadas e armazenadas por 30 dias. Após esse 

período, os conteúdos das caixas foram submetidos a testes de esterilidade, 

acusando ausência total de crescimento e os autores concluíram que a umidade 

dentro das caixas não interferiu na manutenção da esterilidade do seu conteúdo, 

entretanto elas não foram submetidas a manuseio ou a outros eventos relacionados 

durante o período de armazenamento. 

Dois anos mais tarde, esses mesmos autores e demais colaboradores 

(MORIYA et al., 2012) testaram a hipótese de que o tempo de armazenamento de 

embalagens esterilizadas não tinha efeito sobre a susceptibilidade de contaminação, 

mesmo sob exposição bacteriana deliberada. Foram embalados 175 pacotes, 

contendo um conjunto de seis cilindros de porcelana, em cada tipo de invólucro 

(tecido de algodão, papel crepado, SMS e papel grau cirúrgico), desses 25 de cada 
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tipo foram abertos para confirmar a esterilidade logo após a autoclavação e os 

demais tiveram a superfície externa, intencionalmente, contaminada. 

Semanalmente, os pacotes eram manuseados e transferidos para outro recipiente e, 

após intervalos pré-determinados de armazenamento (0, 7, 14, 28, 90 e 180), 

passaram por prova de esterilidade. Não houve contaminação das amostras e os 

autores concluíram que a embalagem hermeticamente vedada protege o produto 

esterilizado por mais de 180 dias, mesmo sob exposição externa deliberada (106 

U.F.C./ml de Serratia marcescens), reforçando a tese de que a validade baseada em 

tempo/calendário não procede, considerando mais seguro aos usuários de produtos 

críticos a validade baseada em eventos relacionados. 

Os órgãos regulamentadores nacionais, por meio da ANVISA (2012), apoiam 

as recomendações atuais de que a contaminação de um produto esterilizado ocorre 

devido aos eventos relacionados e define que a data limite de uso desses produtos 

deve ser estabelecida, individualmente, em cada instituição e baseada nos cuidados 

em seu manuseio, estocagem e controle de ocorrências que danifiquem sua 

embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo e local do estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório, transversal e descritivo, com abordagem 

quantitativa, sobre a segurança em unidades de internação no transporte e 

armazenamento de produtos para saúde processados. 

O estudo foi realizado em unidades de internação onde são armazenados e 

utilizados produtos para saúde processados, de um hospital de ensino, público e de 

grande porte do município de Goiânia/GO.  

O hospital é referência no atendimento de alta complexidade, possui 

convênio com a Secretaria Municipal de Saúde e realiza mais de 8.000 internações 

por ano.  Possuía em 2012, 346 leitos, distribuídos em 12 unidades de internação, 

entre elas: Emergência Adulta, Emergência Pediátrica, Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica, Clínica Tropical, Maternidade, 

Berçário, Unidade de Terapia Intensiva (UTI)- Médica, UTI- Cirúrgica e UTI- 

Neonatal. 

No entanto, no período da coleta de dados, a Clínica Cirúrgica encontrava-

se em reforma e seus leitos foram remanejados para outras unidades de internação; 

sendo assim fizeram parte do estudo 11 unidades. 

 

4.2 População 

 

Participaram do estudo todos os enfermeiros responsáveis pelo 

gerenciamento das unidades de internação.  Além desses, os membros da equipe 

de saúde que foram escalados, nas unidades de internação, como os responsáveis 

pelo transporte e guarda de PPS processados e, ainda, todas as pessoas que 

manusearam esses produtos na área de guarda das unidades e se envolveram em 

um evento relacionado.  

Nas unidades de internação, também foram objetos de observação a 

estrutura física e os recursos materiais disponíveis para guarda e transporte de 

produtos para saúde.  
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4.3 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Foram incluídas todas as unidades de internação que armazenavam e 

utilizavam produtos para saúde processados críticos, semicríticos e não críticos. 

Todos os gerentes de enfermagem das unidades de internação e os responsáveis 

técnicos por cuidados com os produtos para saúde, que estavam presentes nas 

unidades, desempenhando essa função, no período de realização do estudo.  

Além desses, foram incluídas todas as pessoas que adentraram e 

manusearam PPS na área de guarda das unidades de internação, no período de 

coleta de dados, sendo o foco da observação os produtos para saúde processados. 

 

4.4 Definições adotadas para esse estudo  

 

Evento relacionado: condições ambientais e/ou comportamentos adversos 

que podem danificar a embalagem dos produtos para saúde processados e, 

consequentemente, promover a sua contaminação (BARRET; STEVENS; 

TARANTER, 2003; WEBSTER et al., 2003; GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011). 

 

Manusear excessivamente os produtos para saúde processados: 

quando um PPS processado for tocado/manuseado na área de guarda da unidade 

de internação ou retirado dessa área e não for utilizado no cuidado ao paciente. O 

número seguro de toques para um PPS processado ainda não foi definido, sabe-se, 

entretanto, que o menor manuseio está associado à manutenção de esterilidade, por 

maior tempo (JEVITT, 1984; BARRET; STEVENS; TARANTER, 2003; WEBSTER et 

al., 2003). Considerou-se, ainda, que desde a retirada do PPS da autoclave até a 

guarda na unidade de internação, ele já foi, necessariamente, tocado de quatro a 

cinco vezes. 

 

4.5 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

Os dados foram obtidos de duas maneiras: por meio de observação direta 

com o preenchimento de um check list (Apêndice A) e por meio de entrevista 
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realizada com os enfermeiros responsáveis pelo gerenciamento de cada unidade de 

internação, utilizando-se um roteiro estruturado (Apêndice B).  

Os instrumentos foram construídos com base nas recomendações e normas 

sanitárias vigentes, acerca do transporte e guarda de produtos para saúde 

processados em serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; AAMI, 2006; 

RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2009; PEREIRA, 2010; ANVISA, 2012). 

O check list abordou aspectos relativos à estrutura física, recursos materiais 

e eventos relacionados no sistema de guarda e distribuição de PPS nas unidades de 

internação, além de características do transporte desses produtos entre o CME e as 

unidades. O roteiro para entrevista foi elaborado com perguntas norteadoras, 

abertas e fechadas, relativas aos cuidados dispensados pela equipe de saúde, nas 

unidades de internação, com o armazenamento e transporte de produtos para 

saúde. 

Os instrumentos de coleta foram avaliados quanto aos aspectos de 

abrangência, clareza, forma e adequação aos objetivos, por cinco enfermeiras com 

experiência na área de CME, visando ao seu aperfeiçoamento. Os instrumentos 

foram previamente distribuídos aos avaliadores para análise individual e 

posteriormente discutidos em reunião, na qual as sugestões eram analisadas por 

todos os avaliadores e por meio de consenso aceitas ou não. Foi realizado teste 

piloto, com a aplicação dos instrumentos, em três unidades de procedimentos 

especiais, do mesmo hospital do estudo, onde eram realizados exames de alta 

complexidade: Endoscopia, Hemodinâmica e Hemodiálise. Apesar dessas unidades 

não possuírem leitos de internação, todas faziam o transporte e possuíam área de 

guarda de PPS e nenhuma foi incluída no estudo.   

Os dados foram coletados, no período de julho a setembro de 2012, por uma 

pesquisadora e duas auxiliares de pesquisa pertencentes ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde - NEPIH, da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás. As auxiliares foram qualificadas para tarefa e participaram, 

exclusivamente, da aplicação do check list. Em todas as oportunidades de 

observação estavam presentes dois coletadores, possibilitando a observação do 

transporte de produtos para saúde processados entre o CME e as unidades de 

internação sem interromper a observação da área de guarda dessas unidades.  
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A coleta observacional ocorreu nos três turnos de trabalho e iniciava-se com 

10 minutos de antecedência do horário preconizado para cada turno, perfazendo 15 

horas de observação em cada unidade, o que correspondeu a um total de 165 

horas. Para os aspectos relativos ao transporte de PPS processados, a observação 

seguiu os horários padronizados pelo CME, considerando os fluxos de produtos nos 

três turnos de trabalho: matutino, vespertino e noturno. 

A entrevista com os gerentes de enfermagem aconteceu no dia e horário 

agendados, individualmente, nos respectivos locais de trabalho, após aquiescência 

desses em participar do estudo. Ocorreram situações em que o mesmo enfermeiro 

era o responsável pelo gerenciamento de mais de uma unidade de internação e que 

nesses casos, considerando as especificidades de cada uma, a entrevista foi 

aplicada mais de uma vez, ou seja, uma para cada unidade. 

Os dados foram processados e analisados no programa Microsoft Office 

Excel versão 2010 e apresentados em tabelas e figuras, utilizando a estatística 

descritiva.  

 

4.6 Procedimentos ético-legais 

 

O projeto faz parte de um estudo âncora intitulado “Risco biológico 

relacionado ao reprocessamento de artigos odonto-médico-hospitalares em um 

hospital de ensino de Goiânia: implicações para os trabalhadores e usuários” e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo nº 167/2011 (Anexo I), em 

cumprimento à Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1996). Houve o consentimento da Diretoria de Enfermagem do hospital 

local do estudo e dos Gerentes de Enfermagem das unidades onde os dados foram 

coletados. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C) 

continha as informações sobre o estudo e as condições de participação dos sujeitos 

e foi entregue aos mesmos em dois momentos da coleta de dados: 

 Antes da aplicação do roteiro para entrevista, aos gerentes de 

enfermagem das unidades de internação.  
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  Após a aplicação do check list, aos responsáveis pelos cuidados com os 

PPS submetidos à observação direta.  

Finalizado o período de observação direta, em cada turno de trabalho, os 

sujeitos foram abordados, individualmente, e esclarecidos quanto aos objetivos do 

estudo e em que consistia a sua participação. Nesse momento, o TCLE era lido para 

anuência formal e ciência dos sujeitos sobre a participação livre e voluntária, direito 

à recusa e de se retirarem do estudo sem qualquer pressão ou prejuízo. 

O documento foi impresso em duas vias, permanecendo uma com os 

pesquisadores e a outra com o sujeito do estudo. No caso de recusa, o Check list de 

observação da unidade era inutilizado. Apenas um responsável pelos cuidados com 

PPS das unidades de internação se recusou a participar do estudo e não houve 

recusa por parte dos gerentes de enfermagem. 

Os sujeitos foram informados de que não havia riscos diretos em participar 

do estudo, uma vez que todas as informações eram confidenciais, seus nomes e 

razão social da instituição foram preservados e os dados obtidos terão, 

exclusivamente, finalidade científica. Os instrumentos preenchidos ficarão 

arquivados em local confidencial, conhecido somente pelos pesquisadores e após 

cinco anos serão incinerados. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização das unidades de internação de um hospital de grande porte 

 

Fizeram parte do estudo 11 unidades de internação, que foram codificadas 

de 01 a 11, com número de leitos que variou de cinco no Berçário a cinquenta e 

nove na Clínica Médica. 

Dentre elas havia três Unidades de Terapia Intensiva (Médica, Cirúrgica e 

Neonatal), que prestavam suporte avançado de vida a pacientes que estavam em 

estado crítico e que necessitavam de um acompanhamento intensivo e monitorado. 

Duas Unidades de Emergência (Adulto e Pediátrica), que possuíam alta rotatividade 

de pacientes e prestavam os cuidados primários e tratamento inicial a casos agudos, 

incluindo pacientes com risco de morte.  

Uma Maternidade e Berçário que atendiam procedimentos de alta 

complexidade; uma Clinica Médica destinada à internação de pacientes com 

doenças crônico-degenerativas, caracterizada por tratamentos que requerem longos 

períodos de internação. Uma Clínica Tropical destinada ao tratamento de pacientes 

com doenças infecto-contagiosas; uma Clínica Pediátrica para tratamento clínico e 

cirúrgico e uma Clínica Ortopédica que, além dos pacientes da traumatologia, 

internava pacientes de cirurgia plástica. 

As unidades de internação variavam em número de leitos e nível de 

complexidade do atendimento e tinham em comum o fato de possuírem a 

necessidade de transportar e armazenar produtos para saúde que seriam utilizados 

no processo assistencial.  

 

5.2 O sistema de guarda e distribuição de produtos para saúde processados 

das unidades de internação 

 

5.2.1 Estrutura física e recursos materiais  

 

A tabela 1 (pág. 56) apresenta a estrutura física e os recursos disponíveis na 

área de guarda de produtos para saúde processados das unidades de internação. 
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Tabela 1: Estrutura física e recursos materiais para a guarda de produtos para 

saúde em unidades de internação (N=11) de um hospital de grande porte. Goiânia-

Goiás. 2012  

Estrutura física e recursos disponíveis na área de guarda N % 

Tipo de área    

Não exclusiva  10  90,9 
Exclusiva 01   9,1 

Local/mobiliário de armazenamento   

     Armário revestido com fórmica, fechado e fixado à parede 11 100,0 

     Armário fechado de metal 03    27,3 

     Prateleira revestida com fórmica, aberta e fixada à parede 03   27,3 

Contêiner de plástico 
Caixa de papelão 

02 
02 

18,2 
18,2 

Sistema de Acondicionamento de ar    

Ar condicionado não exclusivo 03 27,3 
Ar condicionado exclusivo  01 9,1 

    Não possui 07 63,6 

Recursos e estrutura para higienização das mãos   

     Sim 09 81,9 
     Não 02 18,2 

 

Dez unidades (90,9%) guardavam os PPS processados críticos, semicríticos 

e não críticos em áreas não exclusivas, destinadas a outras funções e junto a itens 

não estéreis, como sala de medicações, sala de sutura e reanimação, sala de 

guarda de equipamentos e produtos de limpeza. Dessas, quatro unidades (36,4%) 

acondicionavam produtos processados em armários fixados à parede, nos 

corredores de acesso às enfermarias, onde havia grande fluxo de pessoas.  

Cinco unidades de internação (45,5%) possuíam mais de um tipo de 

local/mobiliário para armazenar os PPS processados, incluindo duas (18,2%) que os 

acondicionavam em caixas de papelão ou contêiner de plástico, posicionados sobre 

bancadas e mesa de inox. 

Quanto ao sistema de acondicionamento de ar, observou-se que a única 

unidade que possuía ar condicionado exclusivo para área de guarda, manteve- o 

desligado durante todo o período e que nenhuma fazia o monitoramento da 

temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Três unidades possuíam ar 
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condicionado para ambientes integrados que incluíam, além da área de guarda, os 

leitos de pacientes e o posto de enfermagem.  

Sete unidades (63,6%) possuíam todos os recursos e insumos que 

viabilizavam a higienização simples das mãos (incluindo pia, sabão líquido, papel 

toalha e cesto para resíduo comum), sendo que cinco delas correspondiam às 

mesmas que disponibilizavam o dispensador para álcool gel a 70%, os quais dois 

permaneceram vazios durante a coleta. Duas unidades (18,2%) possuíam apenas 

dispensador para álcool gel a 70%, em outras duas, não havia nenhum recurso para 

a higienização das mãos.  

Observou-se que seis unidades possuíam porta separando a área de guarda 

das demais áreas, onde apenas uma (9,1%) era mantida constantemente fechada, 

por se tratar de modelo com fechamento por sistema de molas.  

Os gerentes de enfermagem se mostraram cientes da estrutura e recursos 

disponíveis para guarda e distribuição de PPS processados ao confirmarem, durante 

a entrevista, os aspectos identificados pelos pesquisadores na coleta observacional. 

Dois deles (18,2%) consideraram as condições da guarda desfavoráveis e a 

necessidade de adequações e reformas, ainda não previstas. 

 

5.2.2 Processos de trabalho  

 

Em todas as unidades, havia pessoas escaladas como responsáveis pelos 

PPS, nos turnos matutino e vespertino, exceto em uma, que previa essa função 

apenas na escala matutina de trabalho. Situação inversa à do período noturno, em 

que apenas uma unidade possuía profissional nessa escala.  

Um gerente de enfermagem (9,1%) relatou que a escala de um profissional 

para os cuidados com os PPS, dependia do dimensionamento diário de pessoal e, 

quando o número era insuficiente para a demanda, ninguém era escalado.  

Sendo assim, ao longo do período de coleta, foram observadas 22 pessoas 

que estavam escaladas para o cuidado com os PPS nas unidades de internação, 

sendo 16 (72,7%) técnicos de enfermagem e seis (27,3%) bolsistas, acadêmicos de 

enfermagem que desempenhavam atividades de estagiários, sob a supervisão do 

enfermeiro.  
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Seis gerentes de enfermagem (54,5%) referiram a existência de um check 

list de atribuições para os responsáveis pelos cuidados com os PPS, mas que se 

encontrava em fase de revisão e ainda não disponível para consulta. Em uma 

unidade (9,1%), foi identificado protocolo escrito relativo às atribuições do 

responsável pela guarda e transporte de PPS e duas (18,2%) possuíam um 

fluxograma descrevendo “o passo a passo” para seu transporte. 

A maioria dos responsáveis pelos PPS (95,4%) não desempenhava 

exclusivamente essa função, exercendo outras atribuições, como: cuidados de 

enfermagem com os pacientes, coleta de exames, preparo de medicações e 

nebulização, cuidados na sala de sutura e reanimação. Os gerentes de enfermagem 

relataram que não dispunham de pessoal suficiente para atender, exclusivamente, a 

essa demanda. 

Em nenhuma unidade de internação, os responsáveis pelo transporte e 

guarda de PPS utilizavam Equipamentos de Proteção ao manuseá-los, exceto dois 

(18,2%) que permaneceram com aqueles que já estavam usando como uniforme de 

trabalho, tanto para transportar os produtos processados e contaminados, como 

para adentrar na área de guarda, a saber: uniforme privativo, capote não estéril e 

gorro. 

Houve situações nas quais os trabalhadores já estavam na unidade no 

momento do início da coleta, contudo nas oportunidades em que foi possível a 

observação, em nenhuma delas foi presenciada a higienização das mãos no 

momento em que o responsável chegava à área de guarda. 

A tabela 2 (pág. 59) demonstra os processos de trabalho realizados pelos 

responsáveis pelos PPS processados no momento de sua guarda e distribuição. 

Visando à melhor percepção, nela foram incluídos os itens de segurança esperados, 

presentes no instrumento de observação e que não tiveram adesão.  
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Tabela 2: Cuidados nas unidades de internação com a guarda de produtos para 

saúde processados, conforme o número de responsáveis (N=22). Goiânia- Goiás. 

2012  

Cuidados na guarda de produtos para saúde processados 
das unidades de internação  

N % 

ADESÃO   

  Controle de entrada de produtos processados 22 100,0 
  Disposição de acordo com a identificação 06 27,3 
  Organização segundo ordem cronológica 02 9,1 

NÃO ADESÃO   

  Conferência da integridade da embalagem 0,0 0,0 
  Conferência da ausência de umidade 0,0 0,0 
  Conferência da validade 0,0 0,0 
  Distribuição por profissional exclusivo  0,0 0,0 
  Distribuição segundo ordem cronológica 0,0 0,0 
  Controle de saída de produtos processados 0,0 0,0 
  Limpeza de superfícies e mobiliários  0,0 0,0 

  

Houve adesão a apenas três condições preconizadas para a guarda de PPS 

processados, sendo duas com baixas frequências. Todas as unidades faziam o 

controle de entrada dos PPS na área de guarda, arquivando a segunda via de um 

formulário instituído pelo CME, que continha o número de PPS previsto para a 

unidade (bandejas, bacias, comadres, etc.) e o número distribuído por período. Seis 

responsáveis (27,3%) também preencheram formulários específicos das unidades. 

Três gerentes de enfermagem (27,3%) referiram que a inspeção de aspectos 

como integridade da embalagem, ausência de umidade e validade eram observados 

somente no momento do uso dos PPS e que devido a sua alta demanda e 

rotatividade, não havia o risco de extrapolar o prazo de validade. 

Como não havia um profissional responsável pela distribuição dos PPS na 

área de guarda das unidades, essa atividade era realizada, geralmente, pelos 

membros da equipe de enfermagem que adentravam a área de guarda para fazê-lo, 

nos momentos que antecediam a realização dos procedimentos assistenciais. 

Segundo os gerentes de enfermagem, essa não era uma atividade conferida 

àqueles escalados para os cuidados com PPS, porque possuíam outras atribuições.  
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Além de profissionais da equipe de enfermagem, observou-se acesso 

irrestrito à área de guarda por diferentes membros da equipe de saúde e ainda de 

apoio, como: residentes médicos, nutricionistas, trabalhadores do serviço de 

higienização e limpeza e da rouparia, técnicos administrativos, trabalhadores do 

almoxarifado e manutenção. Em algumas oportunidades, foi observada a presença 

até mesmo de pacientes e acompanhantes na área de guarda, manuseando 

produtos para saúde processados, como gazes, compressas e ataduras. 

Quanto às rotinas de descontaminação da área de guarda, em apenas uma 

oportunidade foi observado o uso do álcool a 70% nos mobiliários, pelo responsável 

pelos cuidados com PPS e a limpeza do piso por trabalhadores da higienização. 

Sete gerentes de enfermagem (63,6%) afirmaram existir rotinas de descontaminação 

na área de guarda e outros dois (18,2%) disseram que ela ocorre de forma não 

sistematizada, a critério do responsável escalado nos cuidados com esses produtos.  

 

5.2.3 Eventos relacionados  

 

Na instituição local do estudo, os produtos para saúde eram esterilizados a 

vapor saturado sob pressão e embalados em diferentes tipos de invólucros, sendo 

os mais utilizados o tecido de algodão, SMS, papel grau cirúrgico e papel crepado. 

Durante 15 horas de observação em cada unidade, o que correspondeu a 

um total de 165 horas nas 11 unidades, foram observados vários eventos 

relacionados aos quais os produtos para saúde processados foram submetidos, 

durante sua permanência na área de guarda.  

Os profissionais que tiveram maior acesso à área de guarda foram os da 

equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem) e, consequentemente, foram eles 

que, com maior frequência, estavam envolvidos nos eventos relacionados aos PPS 

processados. Na maioria das unidades de internação (90,9%), esses eventos 

ocorreram no período matutino de trabalho, correspondendo àquele com maior 

demanda de procedimentos assistenciais.  

A figura 1 (pág. 61) mostra a distribuição dos eventos relacionados quanto à 

frequência em que ocorreram na área de guarda, em todas as unidades de 

internação e nos três períodos de observação. 
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Figura 1: Eventos relacionados quanto à frequência em que ocorreram na área de 

guarda de produtos para saúde, nas unidades de internação de um hospital de 

grande porte. Goiânia-Goiás. 2012 

 

Os eventos relacionados “embalagem perfurada” (1,1%) e “abrir a 

embalagem e fechar novamente” (10,3%), considerados graves, ocorreram com PPS 

processados que não possuíam embalagem secundária e revelaram o rompimento 

explícito da biobarreira da embalagem, com consequente exposição do seu 

conteúdo a contaminantes ambientais.  

Foram consideradas superfícies contaminadas quando os PPS retirados dos 

mobiliários de guarda eram colocados sobre mesa suja de sangue, maca do 

paciente, pia (molhada) para higienização das mãos, pia de preparo de medicações 

e bancada de prescrições.  

Em uma unidade de internação foi observada, durante o período noturno de 

trabalho, a presença de alimentos (café e frutas) e um profissional se alimentando 

na área de guarda, embora houvesse na unidade uma copa destinada a pequenas 

refeições e lanches.  

A tabela 3 (pág. 62) apresenta a frequência dos eventos relacionados nas 

unidades, caracterizadas de um a onze. 
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Tabela 3: Frequência de eventos relacionados aos produtos para saúde na área de 

guarda das unidades de internação de um hospital de grande porte. Goiânia-Goiás. 

2012 

UNIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EVENTOS RELACIONADOS N %

Manusear sem higienizar as mãos 3 4 4 3 3 1 3 2 4 4 4 35 20,0%

Manusear excessivamente 3 4 3 1 4 2 4 4 4 1 2 32 18,3%

Carregar junto ao corpo 4 3 3 2 3 0 4 2 2 0 3 26 14,9%

Cair no chão 2 2 2 2 1 4 3 0 1 1 2 20 11,4%

Abrir a embalagem e fechar novamente 5 1 0 0 1 3 3 1 1 0 3 18 10,3%

Colocar sobre superfície contaminada 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 0 12 6,90%

Manusear com luvas contaminadas 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 8 4,6%

Carregar embaixo dos braços 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 8 4,6%

Manter sob peso 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 6 3,4%

Guardar em gaveta apertada 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6 3,4%

Embalagem perfurada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1,1%

  Produto vencido 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1,1%

TOTAL 23 14 20 10 15 15 22 15 16 9 16 175 100%

TOTAL

 

      Unidades de internação de suporte avançado, atendimento de urgência e emergência, nas quais 
implica o uso predominante de produtos críticos no processo assistencial.  

 

Os eventos relacionados se repetiram com uma frequência de 175 vezes, 

quando somados em todas as unidades de internação e nos três períodos de 

observação. A maior frequência de eventos ocorreu nas unidades 01, 07 e 03 

respectivamente. 

Os eventos relacionados “manusear sem higienizar as mãos” e “manusear 

excessivamente” foram, respectivamente, os mais frequentes e os que ocorreram 

em todas as unidades de internação. O evento “carregar junto ao corpo” se repetiu 

em nove unidades e em duas (18,2%) obteve a maior frequência, envolvendo além 

da equipe de saúde, pacientes e acompanhantes. 

A figura 2 (pág. 63) apresenta os PPS que foram submetidos a eventos 

relacionados na área de guarda e distribuição, em todas as unidades de internação 

e nos três períodos de observação. 
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Figura 2: Produtos para saúde processados de acordo com o número de vezes que 

foram submetidos a eventos relacionados, na área de guarda das unidades de 

internação de um hospital de grande porte. Goiânia- Goiás. 2012 

 

Alguns PPS fornecidos para as unidades de internação eram embalados em 

pares, como bacias, capotes e campos. Observou-se que nesses casos foi muito 

frequente o evento relacionado “abrir a embalagem e fechar novamente”. O 

profissional retirava uma unidade, na maioria das vezes sem manter a técnica 

asséptica, fechava o pacote e o devolvia à guarda.   

Os produtos para saúde que apresentaram “embalagem perfurada” 

tratavam-se de um espéculo vaginal e um pacote de curativo, ambos embalados em 

papel grau cirúrgico. 

Os pacotes de menor volume, como gazes, compressas, ataduras e 

extensão para oxigênio eram geralmente transportados manualmente e em grandes 

quantidades, originando o evento “cair no chão”, com o posterior recolhimento para 

guarda ou uso. 
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5.3 Transporte de produtos para saúde processados entre o Centro de Material 

e Esterilização e as unidades de internação  

 

O transporte de produtos para saúde processados entre o CME e as 

unidades de internação ocorria nos três turnos de trabalho em horários padronizados 

pelo CME: matutino (07h15min às 09h15min); vespertino (13h15min às 15h15min) e 

noturno (19h15min às 21h15minh). Essa padronização era adotada por todas as 

unidades de internação e tinha como intuito evitar o cruzamento entre produtos para 

saúde processados com aqueles contaminados que eram devolvidos ao CME em 

horários subsequentes.   

Em uma unidade de internação não ocorreu o transporte de PPS 

processados durante o período vespertino, já que não havia pessoa escalada para 

essa atribuição.  Apenas uma unidade (9,1%) buscou produtos processados no 

CME, durante o período noturno, para atender a um procedimento de emergência; 

nas demais o transporte não ocorreu devido à baixa demanda de procedimentos 

desse horário e estoque suficiente para atendê-los.  

A tabela 4 (pág. 65) apresenta as características do transporte de PPS 

processados do CME para as unidades de internação e demonstra que ele era 

realizado, predominantemente, por meio de carrinhos abertos, com superfície 

irregular, no modelo dos usados em supermercados, pertencentes às próprias 

unidades de internação.  

Apenas uma unidade de internação possuía carrinho exclusivo para essa 

função, as demais o utilizavam, também, para transporte de galões de água e 

materiais do almoxarifado, transporte de roupas pela camareira e transporte de 

produtos contaminados ao CME. Os gerentes de enfermagem referiram dificuldades 

para conseguir reposição desses carrinhos, quando necessário.  
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Tabela 4: Transporte de produtos para saúde processados entre o Centro de 

Material e Esterilização e as unidades de internação, realizado pelos responsáveis 

por cuidados com esses produtos (N= 22). Goiânia-Goiás. 2012 

Caracterização do transporte de produtos processados n % 

Responsável pelo transporte   

Técnico de enfermagem 16 72,7 
Bolsista de enfermagem 06 27,3 

Meio de transporte   

Carrinhos abertos  16 72,7 
Mãos 04 18,2 
Saco plástico 02 9,1 

 

Todas as pessoas responsáveis pelo transporte utilizaram lençol ou campo 

cirúrgico não estéril para forrar o carrinho e cobrir os PPS processados. Nove 

gerentes de enfermagem confirmaram rotina de descontaminação do carrinho entre 

um transporte e outro, contudo na prática, durante o período de observação, a 

limpeza e/ou desinfecção dos carrinhos não foi realizada. 

Quatro profissionais transportaram os PPS nas mãos, sem acessórios para 

sua condução (saco ou caixa plástica), apesar de todas as unidades possuírem 

carros para o transporte. Nenhum deles higienizou as mãos antes de fazê-lo. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 O sistema de guarda e distribuição de produtos para saúde processados 

das unidades de internação 

 

6.1.1 Estrutura física e recursos materiais 

 

A estrutura física e recursos materiais das unidades de internação para a 

guarda de produtos para saúde (PPS) processados contrariam, em alguns aspectos, 

a segurança no seu acondicionamento, como a ausência de áreas exclusivas, 

observadas em 90,9% das unidades. Essa situação pode dificultar o controle e 

restrição do fluxo de pessoas que têm acesso aos PPS processados, além de 

facilitar extravios e a ocorrência de eventos relacionados que favoreçam a sua 

contaminação (GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011).  

Ainda nesse sentido, a ANVISA (2012) recomenda que o acondicionamento 

não ocorra em área de circulação livre, mesmo que temporariamente; conduta 

observada em 36,4% das unidades, com a presença de armários para a guarda de 

PPS nos corredores das enfermarias, onde até mesmo pacientes e acompanhantes 

poderiam ter acesso.  Embora essas recomendações sejam referentes à guarda no 

CME, compreende-se que podem ser estendidas às unidades consumidoras, por se 

tratar de uma ação de segurança com os produtos processados, pois evita o seu 

manuseio excessivo e inadequado, restringindo-os aos trabalhadores da unidade e, 

portanto, qualificando a assistência.  

Mesmo no contexto do CME, onde há resoluções específicas em vigor, 

pouca ênfase tem sido dada aos aspectos relativos à conservação dos PPS pós- 

esterilização, como demonstra um estudo realizado em 44 hospitais, dos municípios 

do interior do estado de Goiás, onde cinco (11,3%) não possuíam área de guarda 

exclusiva no CME e a maioria dos que possuíam (87,1%) não tinham restrição ao 

acesso e circulação de pessoas (GUADAGNIN; TIPPLE; SOUZA, 2007).  

Vale ressaltar que a restrição da área de guarda não implica 

necessariamente em uma barreira física, mas principalmente em barreiras técnicas 

que possibilitem e induzam ações coordenadas da equipe de saúde, na manutenção 

da segurança dos PPS processados. 
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 No que se refere ao mobiliário de armazenamento, em 18,2 % das unidades, 

os PPS processados eram guardados em caixas de papelão, material poroso que 

absorve a umidade e que não é passível de limpeza. Características contrárias às 

recomendadas, que preveem superfícies lisas e de fácil limpeza, sem frestas que 

acumulem sujidades e umidade, resistentes a agentes saneantes utilizados na sua 

descontaminação (SOBECC, 2013). 

 Em 27,3% das unidades, os PPS processados eram armazenados em 

prateleiras abertas, consideradas um mobiliário adequado quando se trata de uma 

área restrita e de fluxo controlado (PEREIRA, 2010; ANVISA, 2012; SOBECC, 

2013). No entanto, em áreas de acesso e fluxo livre, acredita-se que a exposição 

ambiental à poeira e sujidades, decorrentes da conformação dessas prateleiras, 

exige uma maior frequência de limpeza, quando comparadas aos armários 

fechados, o que faz necessário o manuseio excessivo dos PPS para viabilizar a 

limpeza diária, gerando com isso um risco adicional. 

 Essa questão, no entanto, não tem sido alvo de investigação recente, mas 

um estudo comparativo da década de setenta, realizado no CME de dois hospitais, 

teve como objetivo determinar por quanto tempo pacotes de gazes permaneceriam 

esterilizados quando armazenados em diferentes condições ambientais, mobiliários 

e diferentes embalagens. Foi observada a contaminação do conteúdo relacionada, 

principalmente, ao tipo de embalagem e prateleira utilizada e os autores concluíram 

que armários fechados ofereciam maior proteção do que prateleiras abertas e que o 

tempo para a contaminação dos pacotes foi duas vezes mais longo, quando 

utilizados armários fechados (STANDARD; MACKEL; MALLISON, 1971). 

 Dois anos depois, os mesmos autores realizaram um estudo complementar, 

em que 252 pacotes foram esterilizados em diferentes embalagens e armazenados 

em prateleiras abertas do CME de um hospital. Foram colhidas amostras para 

controle do ambiente por meio de placas para cultura dispersas nas prateiras de 

armazenamento e realizada a contagem microbiana de micro-organismos viáveis. 

Os autores consideraram a comparação direta dos resultados dos dois estudos e 

reafirmaram as conclusões do estudo anterior, que armários fechados ofereceram 

maior proteção ao armazenamento de pacotes esterilizados (STANDARD; 

MALLISON; MACKEL, 1973). 
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 Referindo-se ao sistema de acondicionamento de ar na área de guarda, 

apenas 9,1% das unidades possuíam ar condicionado exclusivo e nenhuma fazia o 

monitoramento da temperatura ambiente e umidade relativa do ar, parâmetros que 

encontram respaldo na literatura quanto ao seu controle, ao se tratar 

especificamente da área de guarda do CME, com indicações de intervalos mínimos 

e máximos entre 18 e 24°C e 35 a 70% respectivamente, com trocas de ar regulares 

e controle ambiental rigoroso (AAMI, 2006; PADOVEZE et al., 2010). 

Recomendações que foram mantidas pela AORN (2013), em sua última publicação 

oficial que, além de recomendar níveis máximos de temperatura de 24º C e umidade 

de 70%, aconselha pressão positiva na área de guarda em relação às áreas 

adjacentes, com no mínimo quatro trocas de ar por hora.  

 Contudo, não há fortes evidências científicas da contaminação dos produtos 

para saúde, na ausência dessas condições, como demonstrou um estudo de revisão 

integrativa da literatura que investigou quais embasamentos teóricos norteiam a 

definição dos valores de temperatura e umidade na área de guarda. A partir da 

analise dos experimentos publicados, os autores concluíram que as contradições 

encontradas nos resultados demonstravam fragilidades, com baixo ou nenhum 

impacto na importância da temperatura e umidade para manutenção da esterilidade 

dos produtos adequadamente embalados (BRUNA; GRAZIANO, 2012). 

Reforçando essa ideia, foi desenvolvido um estudo experimental que 

submeteu caixas cirúrgicas, contendo carreadores de porcelana, à autoclavação em 

diferentes embalagens. Depois de esterilizadas, essas caixas foram 

intencionalmente contaminadas em sua superfície externa e mantidas em ambiente 

com temperatura e umidade em torno de 35°C e 75%, respectivamente. Após um 

prazo de 30 dias, não foi observada contaminação nas amostras, concluindo que a 

esterilidade de PPS processados, mesmo em ambiente de alta temperatura e 

umidade, manteve-se e os autores consideraram que o sistema de refrigeração na 

área de armazenamento teria indicação com vistas à saúde ocupacional (BRUNA; 

PINTO; GRAZIANO, 2012). 

 Vale destacar que, no estudo descrito, foram consideradas como parâmetros 

as condições de armazenamento do CME, onde a área de guarda de produtos 

esterilizados, comumente, é associada às autoclaves que pelo seu funcionamento 

propiciam a formação constante de calor e vapor, cenário menos favorável quando 
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comparado ao das unidades de internação, onde geralmente as condições 

ambientais são mais amenas e espera-se que a biobarreira da embalagem, mantida 

íntegra e selada, possa preservar a esterilidade do conteúdo. Nessas condições, 

acredita-se que o controle de temperatura e umidade, na área de guarda das 

unidades de internação, teria importância secundária. 

 No que se refere a esse assunto, percebe-se que algumas recomendações 

vêm sendo reproduzidas ao longo dos anos, como práticas seculares, baseadas na 

hipótese, não comprovada experimentalmente, que esses parâmetros de 

temperatura e umidade evitam a contaminação de PPS processados por 

desfavorecer o crescimento da maioria dos espécimes microbianos. Sendo assim, 

cabe aos enfermeiros da prática assistencial considerar as particularidades 

climáticas e variações de umidade de sua região, nas diferentes estações do ano, 

sem perder de vista a manutenção de um ambiente seguro e de menor adversidade 

possível. 

 Outro aspecto importante refere-se à presença de estruturas e insumos que 

propiciem a higienização das mãos na área de guarda, apesar da maioria das 

unidades observadas apresentar recursos disponíveis, duas (18,2%) não dispunham 

nem mesmo de preparações alcoólicas que possibilitassem a fricção antisséptica 

das mãos, conduta recomendada nessas condições, considerada econômica e que 

não demanda mudanças estruturais e arquitetônicas no ambiente (ANVISA, 2007; 

ANVISA, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION-WHO, 2009). 

 Os gestores das unidades de internação possuem um papel fundamental na 

organização do trabalho e articulação de recursos para viabilizar uma assistência 

segura e de qualidade (SANTOS; GARLET; LIMA, 2009). Dessa forma, cabe a eles 

planejar e prever, junto à engenharia clínica, Serviço de Controle de Infecções 

Hospitalares e diretorias, adequações e reformas que favoreçam condições ideais 

para guarda e distribuição de PPS processados, enfatizando os aspectos técnicos 

(instrumentos e conhecimentos) e políticos necessários para realização de um 

projeto assistencial seguro.  

 Apenas dois gerentes de enfermagem relataram descontentamento com as 

condições disponíveis nas unidades de internação para acondicionamento desses 

produtos e consideraram necessidade de conformações. Compreende-se que há 

inúmeros desafios diante de toda complexidade das atividades desenvolvidas nas 
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unidades de internação, contudo não se pode subestimar os cuidados com os PPS 

processados, uma vez que a contaminação desse produto terá implicações diretas 

para os usuários, descaracterizando o ato de cuidado para descuidado.  

 Na prática, qual sentido teria seguir rigorosamente uma técnica asséptica 

para realizar, por exemplo, uma sondagem vesical de demora, quando os PPS 

utilizados estão contaminados? Partindo dessa premissa, o cuidado na realização do 

procedimento tem seu início, de fato, na qualidade do processamento dos PPS e na 

manutenção da sua esterilidade até o momento do uso, o que justifica a ampliação 

da responsabilidade pela segurança desses produtos aos gestores das unidades 

consumidoras e aos profissionais que os utilizam nos procedimentos assistenciais.  

Não existem recomendações oficias no Brasil para guarda de PPS nas 

unidades de internação, porém algumas daquelas que se aplicam a guarda no CME 

podem ser estendidas a essas unidades. Compreende-se que conceitos importantes 

já estabelecidos, como o de eventos relacionados - “event related” (JEVITT, 1984; 

BARRET; STEVENS; TARANTER, 2003; WEBSTER et al., 2003; GRAZIANO; 

SILVA; JANUNCIO, 2011; AAMI, 2006; AORN, 2013) devem orientar e qualificar a 

prática, modificar paradigmas e direcionar as condutas dos profissionais envolvidos, 

considerando os aspectos que abrangem estrutura, recursos e processos de 

trabalho para guarda de PPS processados. 

 

6.1.2 Processos de trabalho  

 

A equipe de enfermagem presta assistência contínua e ininterrupta aos 

usuários dos serviços de saúde e está envolvida diretamente com a organização e 

manutenção dos recursos e produtos que instrumentalizam o cuidado (TAUBE; 

MEIER, 2007). Fato consolidado pelos resultados encontrados nesse estudo, 

referentes aos responsáveis pelos cuidados com PPS processados nas unidades de 

internação que era, predominantemente, realizado pela equipe de enfermagem 

(72,7% técnicos de enfermagem e 27,3% estagiários bolsistas, acadêmicos de 

enfermagem).   

Em praticamente todas as unidades de internação (90,9%), não havia 

pessoas escaladas como responsáveis pelos cuidados com os PPS no período 

noturno, segundo relatos dos gerentes de enfermagem, devido à falta de recursos 
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humanos e à baixa demanda de atividades relacionadas a esse cuidado. Considera-

se que não há necessidade de um profissional em escala exclusiva para essa 

função. Contudo, é importante que, ao longo de todos os períodos, essa escala seja 

preenchida, possibilitando a continuidade de uma assistência segura, pautada em 

processos de trabalho padronizados e ininterruptos nas 24horas. 

Referente aos Equipamentos de proteção (nesse caso de ação coletiva), na 

área de guarda de PPS processados, observou-se que 9,1% dos responsáveis pelos 

cuidados permaneciam com os mesmos equipamentos para o transporte, guarda e 

manuseio de produtos esterilizados, bem como para o recolhimento e transporte de 

produtos contaminados ao CME. Os casos descritos foram referentes às unidades 

que requeriam o uso de uniforme privativo, e os trabalhadores utilizavam, além dele, 

capote e gorro, portanto já que não possuíam escala exclusiva para cuidados com 

PPS, até poderiam encaminhar os produtos contaminados ao CME, mas não 

poderiam retornar à unidade e manusear produtos esterilizados, como fizeram, nem 

assumir os cuidados com os pacientes, sem trocar esses equipamentos. 

Em unidades de internação, o racional não seria exigir uma paramentação 

específica a toda pessoa que adentrasse a área de guarda ou mesmo dos 

responsáveis escalados para os cuidados com os PPS processados e, sim, garantir 

comportamentos seguros. Concordamos que o uso indiscriminado dos 

equipamentos de proteção, em ambientes e atividades de diferentes níveis de 

contaminação, sem o devido discernimento das necessidades de trocas ou remoção, 

pode transformá-lo em um equipamento de disseminação coletiva, pelo risco de 

contaminação cruzada (TIPPLE, et al., 2007).   

Outro aspecto importante na segurança dos PPS processados é a 

necessidade de higienização das mãos antes de iniciar os cuidados com esses 

produtos e, regularmente, ao longo do desenvolvimento das atividades laborais, que 

obviamente implicará no manuseio dos produtos, em algum ou em vários momentos.  

Ao longo do trajeto percorrido por um profissional até chegar ao seu local de 

trabalho, ele, certamente, teve contato com diversas superfícies mais ou menos 

contaminadas. No entanto, nas oportunidades de observação desse estudo, em 

nenhuma delas foi presenciada a higienização das mãos no momento que o 

responsável chegava à área de guarda para início das atividades laborais.  
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Estudos demonstram vários motivos para falta de adesão dos profissionais à 

higienização das mãos no contexto assistencial, entre eles: crenças e mitos, 

ausência de pias próximas e recursos adequados, reações cutâneas nas mãos, falta 

de motivação e sobrecarga de trabalho (OLIVEIRA et al., 2007; BARRETO et al., 

2009; PRIMO et al., 2010). Acredita-se que essa adesão pode se tornar ainda menor 

por se tratar de cuidados aos PPS processados e não diretamente ao paciente e, no 

caso desse estudo, foi inexistente. 

Quanto aos cuidados e condições requeridas para guarda e distribuição de 

PPS processados, não houve adesão à maioria dos itens recomendados e 

presentes no instrumento de observação e aos três itens que tiveram adesão, dois 

deles apresentaram baixas frequências: registro da entrada dos PPS processados 

na área de guarda (100,0%); disposição nas prateleiras de acordo com a 

identificação (27,3%) e organização segundo ordem cronológica (9,1%).  

Apesar de todos os profissionais realizarem o controle de entrada de PPS 

processados na área de guarda, nenhum fez o controle de saída desses produtos, o 

que poderia evitar desvios e perdas, permitir a rastreabilidade dos produtos e auxiliar 

nas estatísticas de consumo e controle de estoque das unidades, evitando faltas ou 

solicitações desnecessárias. Na falta de programas informatizados, a literatura 

recomenda a utilização de impressos de registro de entrada e saída de produtos 

processados na área de guarda, contendo o nome, lote e quantidade dos produtos 

(LOPES; MORAES, 2011). 

A disposição dos produtos processados de forma organizada, de acordo 

com a sua identificação, classificados por especialidade ou fim destinado, com 

rótulos presentes em armários e prateleiras, facilita a sua localização e manuseio 

mínimo, condições essenciais para protegê-los de situações adversas que levem a 

sua contaminação (CUNHA et al., 2000; PEREIRA, 2010). Entretanto, apenas 27,3% 

dos profissionais responsáveis aderiram a essa recomendação.  

Os cuidados com os PPS processados que não tiveram adesão foram: 1- 

Conferência da integridade da embalagem; 2- Conferência da ausência de umidade; 

3- Conferência da validade; 4- Distribuição por profissional exclusivo; 5- Distribuição 

segundo ordem cronológica; 6- Controle de saída de produtos processados; 7- 

Limpeza de superfícies e mobiliários. 
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Considera-se a guarda dos PPS processados e sua organização nos 

armários e prateleiras como o momento oportuno e ideal para inspecionar 

visualmente aspectos que determinarão a manutenção da esterilidade desses 

produtos, relativos à integridade da embalagem e preservação das características 

essenciais para o seu uso, como ausência de umidade, sujidades ou manchas 

(CUNHA et al., 2000; AAMI, 2006; RUTALA; WEBER, 2008; AORN, 2013). Dessa 

forma, tenta-se minimizar erros e transtornos no momento do uso, em que a 

conferência pode ser feita antes da abertura do pacote, apenas como uma forma de 

segurança adicional. 

A AORN (2013) deixa claro, em suas práticas recomendadas, que os 

pacotes esterilizados sejam assim considerados até o momento que ocorram 

eventos relacionados que comprometam a biobarreira da embalagem e indica, para 

preveni-los, a inspeção quanto à efetividade da selagem, à presença de furos na 

embalagem, à penetração de umidade e exposição a contaminantes ambientais. 

Esses aspectos foram negligenciados nas unidades de internação, por todos os 

profissionais responsáveis pela guarda dos PPS, não apresentando frequência de 

adesão, assim como o item referente à limpeza de superfícies e mobiliários.  

Ponderando que a área de guarda deve ser um local limpo que acondiciona 

produtos esterilizados, onde teoricamente o acesso deveria ser restrito e controlado, 

questiona-se se não seria um risco adicional de contaminação o manuseio excessivo 

dos PPS processados para viabilizar a limpeza diária de armários e prateleiras, 

recomendada em diversas literaturas (RUTALA; WEBER, 2008; SOBEC, 2009; 

PEREIRA, 2010).  

Considera-se que a conformação dos mobiliários que acondicionam os 

produtos para saúde é imperativa para definir maior ou menor regularidade de 

descontaminação, visto que armários fechados propiciam uma maior proteção à 

poeira e sujidades ambientais quando comparados a prateleiras abertas. Uma rotina 

racional de limpeza e conservação das superfícies e mobiliários que acondicionam 

os PPS deve ser programada, considerando a realidade de cada instituição ou 

unidade, desde que priorize sempre o manuseio mínimo e prevenção de eventos 

relacionados; além da descontaminação cuidadosa do piso que, nesse caso, poderia 

ser diária, já que não implica em manuseio de produtos processados.  
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No entanto, não basta elaborar rotinas, é preciso criar ferramentas gerencias 

para que elas se efetivem e tenham relevância na prática assistencial, que alcancem 

os resultados desejáveis e estejam em conformidade com o objetivo proposto 

(GRAZIANO, et al., 2009), situação contrária à observada na área de guarda das 

unidades de internação, onde 63,6% dos gerentes de enfermagem afirmaram existir 

rotinas de descontaminação, contudo ela não ocorreu efetivamente, já que a única 

vez em que foi realizada consistiu, somente, em fricção com álcool a 70%, sem 

limpeza prévia, em parte dos mobiliários da área de guarda, de forma aleatória e 

desordenada. 

Outro aspecto preocupante se refere ao acesso irrestrito à área de guarda 

das unidades de internação, onde vários membros da equipe de saúde e apoio 

(secretário, camareira, trabalhadores do almoxarifado e manutenção) e até mesmo 

pacientes e acompanhantes tiveram acesso e, em algumas oportunidades, 

manusearam produtos para saúde processados.  

A AORN (2013) inclui o controle de tráfico de pessoas na área de guarda 

entre as condições necessárias para a manutenção da esterilidade dos PPS 

processados. Dessa forma, o livre acesso observado em todas as unidades, 

impossibilita a prevenção de eventos ou comportamentos adversos que possam 

danificar a embalagem desses produtos e controlar o seu manuseio excessivo. Por 

outro lado, pode estar ancorado na falta de protocolos escritos, relativos aos 

cuidados com a guarda e transporte de PPS processados, observada na maioria das 

unidades de internação (90,9%).  

Os protocolos seriam as ferramentas utilizadas no gerenciamento dos 

cuidados com os produtos para saúde, para uniformizar as ações e condutas dos 

profissionais, relativas aos processos de trabalho que devem ser realizados nas 

unidades consumidoras, mas que precisam ser alvo de vigilância, tanto do 

enfermeiro de CME como dos gerentes das unidades, para que sigam os 

parâmetros de qualidade esperados em toda a instituição. 

O enfermeiro do CME possui atribuições distintas dos enfermeiros das 

unidades assistenciais, no entanto no que se refere aos PPS processados, existe 

uma interface quanto à manutenção dessa esterilidade, visto que a integralidade do 

cuidado com os PPS processados não se esgota no CME. A própria RDC nº 15 

atribui ao responsável técnico pelo CME centralizado a responsabilidade de orientar 
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as unidades usuárias dos PPS processados quanto ao seu transporte e 

armazenamento (ANVISA, 2012). 

Compreende-se que operacionalmente a parceria poderia se concretizar por 

meio da colaboração do enfermeiro do CME na elaboração dos protocolos e no 

treinamento da equipe de saúde das unidades de internação, enfatizando as 

interligações dos PPS com a prática clínica. Atividades que, uma vez realizadas, 

requerem acompanhamento e supervisão dos enfermeiros das unidades.   

 

6.1.3 Eventos relacionados 

 

Os profissionais da equipe de enfermagem, predominantemente técnicos de 

enfermagem, foram os que, com maior frequência, tiveram acesso à área de guarda 

e se envolveram nos eventos relacionados. O que se explica pelo quantitativo de 

pessoal da equipe de enfermagem ser proporcionalmente maior e desempenhar 

assistência contínua ao usuário, fato característico dos serviços de saúde e que, 

nesse estudo, também corresponderam aos responsáveis pelos cuidados com os 

PPS processados.  

Na maioria das unidades de internação (90,9%) os eventos relacionados 

ocorreram no período matutino de trabalho, por ser esse com maior demanda de 

procedimentos assistenciais e, consequentemente, nele houve maior fluxo de 

pessoas na área de guarda. “Manusear sem higienizar as mãos” PPS processados 

foi o evento relacionado de maior frequência (20%), quando somado em todas as 

unidades de internação e, isoladamente, o mais frequente em quatro unidades. 

Novos paradigmas demonstram que um dos principais pontos que definem a 

vulnerabilidade dos PPS processados à contaminação refere-se ao descuido no seu 

manuseio (RUTALA et al., 2006; MORYA, et al., 2012; AORN, 2013), o que pode 

incluir o manuseio excessivo ou com as mãos contaminadas. Embora as 

embalagens possuam biobarreira capaz de proteger o seu conteúdo (AAMI, 2006; 

AORN, 2013; SOBECC, 2013), a higienização das mãos pode ser considerada uma 

medida básica na conservação dos PPS processados e na prevenção de eventos, 

pois as mãos possuem a capacidade de abrigar micro-organismos e poderiam 

transferi-los para as embalagens.  
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Além disso, vale lembrar que “Manusear excessivamente” foi o segundo 

evento relacionado mais observado, com frequência de 18,3%. Embora não se 

pretenda defender essa conduta, pode-se presumir menor risco se realizada com as 

mãos limpas, em que há redução da microbiota transitória da pele que contém os 

micro-organismos mais frequentemente associados às infecções (ANVISA, 2007; 

ANVISA, 2008; WHO, 2009). 

 Outro evento relacionado bastante frequente nas unidades de internação foi 

carregar os PPS processados junto ao corpo que, quando somado nas nove 

unidades em que ocorreu, apresentou uma frequência de 14,9% e foi, isoladamente, 

o mais frequente em duas unidades de internação. Essa condição proporciona o 

contato do produto esterilizado com o corpo do seu condutor que, quando se tratar 

de um profissional de saúde, geralmente estará vestindo jaleco ou uniforme 

privativo, que são barreiras de proteção do trabalhador, portanto contaminados. 

Além disso, o transporte nessas mesmas condições por pacientes e 

acompanhantes, como identificado nesse estudo, evidencia a falta de controle 

quanto aos eventos relacionados e a impossibilidade de mensuração dos riscos 

envolvidos.  

Por essa mesma lógica, não seria aceitável colocar os produtos processados 

sobre superfícies consideradas contaminadas, como foi observado nesse estudo, a 

saber: mesa suja de sangue, pia molhada usada para higienização das mãos e 

preparo de medicamentos e bancadas de prescrição. Diante dessas atitudes, que 

sentido teria estabelecer prazos de validade para produtos esterilizados que estejam 

atrelados ao tempo (calendário/relógio) e aplicados universalmente, já que o produto 

pode vir a se contaminar bem antes do prazo estabelecido? Esse questionamento já 

foi realizado por diversos autores e é o que sustenta o controle da esterilidade 

relacionada a eventos indesejáveis ou eventos relacionados passíveis de acontecer 

durante seu transporte, armazenamento e uso (KLAPES et al., 1987; BARRET; 

STEVENS; TARANTER, 2003; WEBSTER et al., 2003; RUTALA et al., 2006; 

GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; MORIYA et al., 2012; AORN, 2013). 

O evento relacionado “abrir a embalagem e fechar novamente”, considerado 

grave por revelar o explícito rompimento do lacre da embalagem e exposição do 

PPS processado a possíveis contaminantes, foi o mais frequente em bacias, capotes 

e campos cirúrgicos, correspondendo àqueles produtos que eram embalados em 
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pares. Nas oportunidades observadas, os trabalhadores necessitavam apenas de 

um dos PPS, sendo fácil compreender a tentativa de “preservar” o outro para o 

próximo atendimento, mediante os recursos limitados de um hospital público. 

Entretanto, esses dados revelam falhas na gestão dos PPS processados que 

se iniciam no CME e se estendem às unidades consumidoras, geradas pela falta de 

articulação entre os dois setores, para a provisão de pacotes apropriados às 

demandas das unidades. Nessas circunstâncias, o CME poderia embalar esses 

produtos individualmente, como já é feito no caso das bacias que abastecem o 

Centro Cirúrgico.  

Apesar da bacia ser considerada um produto não crítico, utilizada geralmente 

para banhos no leito, em algumas situações assistenciais (principalmente em UTI e 

no caso de alguns curativos), elas são utilizadas em procedimentos que exigem a 

manutenção de cadeia asséptica. Essa situação se torna ainda mais grave quando 

se trata de capotes e campos, considerados produtos críticos e geralmente usados 

em procedimentos invasivos.  

Outro evento frequente e facilmente controlável por medidas gerenciais foi 

deixar os produtos processados “cair no chão”. Essa situação ocorreu durante o 

transporte manual e em grande número de pacotes de pequeno volume, como 

compressas, gazes e ataduras, o que poderia ser evitado pela adoção de bandejas e 

sacos plásticos para o transporte. Nesses casos os produtos foram recolhidos e 

disponibilizados para uso, conferindo risco potencial ao usuário.  

As discussões acerca do prazo de validade da esterilização relacionada a 

eventos iniciaram-se na década de oitenta, com estudos internacionais que já 

apontavam para esse novo paradigma (JEVITT, 1984; MAYWORM 1984; KLAPES 

et al., 1987). Esses estudos foram aprofundados por diversos autores nas últimas 

décadas e ratificados por respeitados órgãos e associações internacionais 

(BARRET; STEVENS; TARANTER, 2003; BHUMISIRIKUL; BHUMISIRIKUL; 

PONGCHAIRERKS, 2003; WEBSTER et al., 2003; WEBSTER et al., 2005; AAMI, 

2006; RUTALA; WEBER, 2008; AORN, 2013). 

Contudo, ao longo desses anos, o tema não recebeu a devida atenção no 

que se refere à realidade e prática assistencial dos CME brasileiros, incrustados por 

condutas clássicas, baseadas muitas vezes no “bom senso” e tradição. 

Recentemente, foram divulgadas evidências científicas rigorosamente construídas 
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por autores brasileiros, de relevância e impacto internacional que reforçam a tese de 

manutenção da esterilidade de PPS baseada em controle de eventos relacionados e 

alertam para cuidados na inspeção da integridade e selagem da embalagem 

(MORIYA et al., 2012). Acredita-se que esse tipo de estudo experimental-

laboratorial, de metodologia robusta, somado a pesquisas clínicas que considerem 

as rotinas e realidade do campo, possam sustentar práticas confiáveis e inovadoras 

nas instituições de saúde brasileiras. 

Esse conceito já foi incorporado por órgãos regulamentadores brasileiros 

(ANVISA, 2012), que por meio da RDC Nº 15 considera a data limite de uso do 

produto esterilizado como o prazo estabelecido em cada instituição, baseado em um 

plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na sua 

resistência, eventos relacionados ao seu manuseio (estocagem em gavetas, 

empilhamento de pacotes, dobras das embalagens), umidade e temperatura, 

segurança da selagem e rotatividade do estoque armazenado. 

Condições que aumentam a segurança aos usuários do serviço de saúde, 

bem como a responsabilidade das instituições, revertendo uma visão reducionista 

fundamentada em prazos de validade para a criação de um plano de monitoramento 

dos PPS processados em todos os setores onde eles são utilizados.  

Resta saber se, na prática, as instituições de saúde estão preparadas para 

essa transformação que exige, além de investimentos em recursos e estrutura, 

acima de tudo o envolvimento e comprometimento da equipe de saúde, em especial 

a equipe de enfermagem, que deve assumir a responsabilidade de articular e 

gerenciar o cuidado com os PPS processados sustentada por uma prática racional e 

segura. 

 

6.2 Transporte de produtos para saúde processados entre o Centro de Material 

e Esterilização e as unidades de internação. 

  

Boas práticas, na distribuição e transporte de produtos para saúde 

processados, são essenciais para que suas características de desempenho se 

mantenham, evitando perdas e danos físicos que comprometam a sua embalagem e 

esterilidade (PEREIRA, 2010). Contudo, o transporte de produtos para saúde entre o 

CME e as unidades de internação pesquisadas não era sistematizado, exceto pelos 
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horários estipulados pelo CME para entrega desses produtos nos três turnos de 

trabalho.  

Não havia uma padronização das condutas, cuidados dispensados e veículos 

de transporte utilizados para esse fim que, em vários aspectos, contrariavam as 

recomendações presentes na literatura que indicam recipientes fechados, que 

resistam às ações de punctura e ruptura, de forma a manter a integridade da 

embalagem e a esterilidade do produto (ANVISA, 2012). Na prática, a maioria das 

unidades de internação (72,7%) usava carrinhos abertos de superfície irregular, no 

modelo dos utilizados em supermercado e cuja única proteção consistia em um 

lençol ou campo cirúrgico não estéril para forrar o carrinho e cobrir os PPS 

processados. Conduta que, embora revele uma preocupação em amenizar as 

condições desfavoráveis do meio de transporte, não atende às recomendações e 

não oferece a segurança esperada.   

A RDC Nº 15 prevê que a padronização do transporte de PPS processados 

na instituição de saúde é de responsabilidade do CME centralizado que deve 

fornecer veículos de conformação adequada e de uso exclusivo para esse fim e 

estabelecer critérios para a sua higienização antes de proceder ao transporte de 

produtos esterilizados (ANVISA, 2012).  Entretanto, os carrinhos de transporte eram 

pertencentes às unidades de internação e sua conservação de responsabilidade 

delas.  

O design dos carrinhos não favorecia a sua descontaminação e, ao longo do 

período de observação, esse procedimento não foi realizado por qualquer um dos 

responsáveis, embora a maioria dos gerentes de enfermagem (81,8%) tenha 

confirmado a existência de rotinas de limpeza dos carros entre um transporte e 

outro, recomendada por diversas literaturas como uma medida de proteção a 

possíveis contaminantes ambientais, presentes em suas superfícies (PEREIRA, 

2010; GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; AORN 2013; SOBECC, 2013) e que 

podem resultar na contaminação dos produtos, em condições adversas de 

transporte e na ocorrência de eventos relacionados. 

Além disso, é preciso considerar que apenas uma unidade (9,1%) possuía 

carrinho exclusivo para essa função, as demais o utilizavam para transportar outros 

produtos, incluindo aqueles contaminados que posteriormente seriam encaminhados 

ao CME. Nesses casos, a limpeza prévia ao transporte dos PPS esterilizados torna-
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se imprescindível, já que, em várias oportunidades, observou-se que os PPS 

contaminados eram depositados, ao longo do turno de trabalho, diretamente nesses 

carrinhos, forrados apenas com um campo de tecido, sendo que alguns deles 

continham secreções orgânicas (sangue, urina, fezes, saliva, etc.). 

Quatro profissionais (18,4%) transportaram os PPS esterilizados nas 

próprias mãos, sem acessórios para sua condução, embora todas as unidades 

possuíssem carros para o transporte e nenhum deles higienizou as mãos antes de 

fazê-lo. Presumiu-se que optaram por transportar os produtos nas mãos por se tratar 

de pequeno quantitativo e volume, mas mesmo nessa situação, alguns tiveram que 

apoiar os produtos junto ao corpo para que pudessem concluir o transporte.  

O transporte de PPS processados nas mãos aumenta o risco de ocorrência 

de eventos relacionados, como carregar junto ao corpo, deixar o produto cair no 

chão ou esbarrar em pessoas nos corredores, conforme observado. Além disso, 

premissas básicas foram ignoradas, como higienizar as mãos antes de manusear e 

transportar esses produtos, recomendação reforçada na literatura (CUNHA et al., 

2000; PEREIA, 2010). 

Uma alternativa viável nesse caso, em se tratando do transporte de pequeno 

volume de PPS processados, seria o uso de sacos plásticos resistentes e limpos, 

preferencialmente de uso exclusivo, o que, obviamente, não eximiria a higienização 

das mãos, já que implica necessariamente em manuseio de PPS processados. 

Todo o esforço e esmero investidos no processamento de PPS, realizado no 

CME, de nada adiantam, se não houver a elaboração de um plano de cuidados que 

defina as responsabilidades do CME e das unidades de internação, na manutenção 

da esterilidade desses produtos, durante a sua distribuição e transporte aos 

diferentes setores da instituição de saúde. 

 Se por um lado caberia ao CME sistematizar a distribuição dos PPS, 

oferecendo veículos de transporte adequados, garantindo sua conservação e 

limpeza, montando os carros de acordo com o nome do serviço a que se destina e 

com uma lista anexa da relação dos produtos (ANVISA, 2012); às unidades 

consumidoras cabe orientar e treinar seus profissionais, indicando as atribuições dos 

seus executantes, bem como sua causa e efeito no processo assistencial, visando 

ao transporte de PPS processados de forma segura, eficiente e econômica. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Nas unidades de internação, os responsáveis pelos cuidados com o 

transporte e guarda de PPS processados eram os membros da equipe de 

enfermagem, predominantemente, os técnicos de enfermagem. 

Nenhum sistema de guarda das 11 unidades de internação atendia a todas 

as recomendações acerca dos aspectos estruturais e recursos materiais para o 

armazenamento dos PPS processados, destacando como principal aspecto, que 

coloca esses produtos em risco de contaminação, a inexistência de área exclusiva 

para o seu acondicionamento e o acesso irrestrito aos mesmos, por favorecer a 

ocorrência de eventos relacionados. 

Depois que os PPS processados saiam do CME e eram distribuídos para as 

unidades de internação, muitos dos cuidados dispensados a eles, relativos à 

padronização dos processos de trabalho, foram negligenciados, podendo 

comprometer a manutenção da esterilidade desses produtos e implicar em riscos na 

segurança dos usuários.  

Houve adesão a apenas três condições preconizadas para a guarda e 

conservação de PPS nas unidades, duas delas com baixas frequências: controle da 

entrada dos PPS processados na área de guarda; disposição nas prateleiras de 

acordo com a identificação e organização segundo ordem cronológica. Os cuidados 

que não tiveram adesão foram: conferência da integridade da embalagem, ausência 

de umidade e validade; distribuição de PPS por profissional exclusivo e segundo 

ordem cronológica; controle de saída de produtos processados e limpeza de 

superfícies e mobiliários da área de guarda. 

   A equipe de enfermagem foi a mais envolvida nos eventos relacionados, que 

quando somados, em todas as unidades, predominaram: “manusear sem higienizar 

as mãos” e “manusear excessivamente”. O evento relacionado “abrir a embalagem e 

fechar novamente”, considerado grave, foi mais frequente em bacias, campos e 

capotes, por serem embalados em pares, já os pacotes de compressas, gazes e 

ataduras, de menor volume, foram frequentemente submetidos ao evento “cair no 

chão”, por serem transportados nas mãos e em grande número. 

O CME não oferecia os veículos para transporte de PPS processados às 

unidades de internação e aqueles pertencentes a elas eram inadequados, 
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correspondendo a carrinhos abertos, com superfície irregular e de difícil limpeza, no 

modelo dos usados em supermercados, propiciando risco à segurança desses 

produtos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo apresentou o diagnóstico situacional dos PPS processados sob 

uma ótica ainda pouco investigada no Brasil e revelou o que se pode considerar um 

descuidado da equipe de saúde com esses produtos no âmbito das unidades de 

internação. A falta de padronização do transporte e guarda depois que eles saem do 

CME, bem como práticas inadequadas de manuseio colocam em risco a 

manutenção de sua esterilidade e consequentemente a segurança do paciente, que 

pode ser submetido a um procedimento invasivo, tendo como recurso um PPS sem 

garantia da sua esterilidade. 

  Observou-se que um dos pontos críticos do problema está na falta de 

processos de trabalho padronizados contribuindo para comportamentos 

inadequados dos profissionais, principalmente no que se refere ao controle dos 

eventos relacionados. Vale ressaltar que não somente o hospital local do estudo, 

como também em praticamente todas as instituições de saúde brasileiras trabalham 

com prazos de validade dos PPS pré-determinados, atrelados ao tipo de embalagem 

e ao tempo transcorrido da data de esterilização e não no controle de eventos 

relacionados. 

 Esse conceito pode ter contribuído para consolidar, ao longo dos anos, uma 

falsa noção de segurança, como se uma embalagem “padrão ouro” (por exemplo, o 

grau cirúrgico) conferisse ao PPS o status de inviolável, portanto não seriam 

necessários cuidados adicionais. Adotar o conceito de eventos relacionados, para 

definir o prazo de validade dos PPS, pode contribuir para o “despertar” dos 

profissionais para comportamentos seguros, desde que a equipe de saúde e 

instituições estejam preparadas para sua implementação. 

 Considera-se que ferramentas de gestão podem ser importantes 

mecanismos para modificar o diagnóstico aqui apresentado. O enfermeiro, tanto do 

CME como das unidades de internação, tem papel imprescindível frente a essa 

situação, já que geralmente supervisiona e gerencia todas as medidas necessárias 

para a previsão e provisão de PPS processados, bem como o seu uso no processo 

assistencial, empenhando-se em planejar, de forma colaborativa, ações que 

priorizem práticas seguras e previnam infecções. 
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 Com os resultados encontrados pretende-se, em colaboração com a 

instituição universo alvo do estudo, campo de prática acadêmica e profissional, 

elaborar e instituir protocolos que possam sistematizar o transporte e guarda de PPS 

processados em todas as unidades de internação. Para isso será necessário o 

comprometimento de diversos setores e profissionais da instituição, incluindo 

direção, gerências e o Serviço de Controle de Infecções Hospitalares. 
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APÊNDICES  
 

Apêndice A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE – CHECK-LIST 

  

 
 

PARTE I - PROCESSOS DE TRABALHO 
 

Código da Unidade:__________ N° de leitos:__________ Data _____/______/2012. 
 

1. Início do turno de trabalho na sala de armazenamento de produtos processados: 

1. Horário de início da observação:____________.  Horário de chegada do funcionário__________            

2. Profissional:  Enfermeiro  Auxiliar em Enfermagem 

  Técnico em Enfermagem  Outro____________________________ 

3. Exclusivo  Não________________________  Sim 

4. Higienizou as mãos ao chegar:  Não  Sim _____________________________ 

5. Utilizou EPC:  Não  Sim_____________________________ 

6. Fez a limpeza de superfícies e mobiliários da 

sala de guarda: 

 Não  Sim_____________________________ 

   ________________________________ 

7. Fez a descontaminação de superfícies e 

mobiliários da sala de guarda: 

 Não  Sim_____________________________ 

    

8. Manuseou os produtos processados:  Não  Sim_____________________________ 

9. Utilizou paramentação para manusear os 

produtos processados: 

 Não  Sim_____________________________ 

    

Observação:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
2. Transporte de produtos processados do CME para a unidade de internação: 

1. Horário:_____________________             

2. Profissional:  Enfermeiro  Auxiliar em Enfermagem 

  Técnico em Enfermagem  Outro__________________________ 

3. Meio de transporte:  Caixas  Carrinhos 

  Saco plástico  Outro_________________________ 

4. Exclusivo:  Não  Sim __________________________ 

5. Fez a limpeza antes da busca:  Não  Sim___________________________ 

6. Fez a descontaminação antes da busca:  Não  Sim___________________________ 

7. Utilizou acessório para forrar o meio de 
transporte:  

 Não  Sim___________________________ 

8. Higienizou as mãos antes da busca:  Não  Sim___________________________ 

9. Utilizou EPC para manusear os produtos 
processados: 

 Não  Sim___________________________ 

   ______________________________ 

10. Utilizou acessório para cobrir os produtos 
processados durante o transporte: 

 Não  Sim___________________________ 

   ______________________________ 

Observação:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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3. Armazenamento e distribuição na unidade de internação de produtos processados 

1. Profissional:  Enfermeiro  Auxiliar em Enfermagem 

  Técnico em Enfermagem  Outro__________________________ 

2. Registro de entrada de produtos processados:  Não  Sim___________________________ 

3. Conferiu integridade das embalagens:  Não  Sim___________________________ 

4. Conferiu a ausência de sujidade e umidade:  Não  Sim___________________________ 

5. Conferiu a data de validade:  Não  Sim___________________________ 

6.Organizou os produtos segundo ordem cronológica 
de esterilização: 

 Não  Sim___________________________ 

    

7. Registrou a saída de produtos processados  Não  Sim__________________________ 

8. Profissional exclusivo para distribuição dos 
produtos processados: 

 Não  Sim___________________________ 

   ______________________________ 

9. Manutenção da porta fechada:  Não  Sim___________________________ 

10. Distribuição dos produtos segundo ordem 
cronológica de esterilização:  

 Não  Sim___________________________ 

    

 

11. Profissionais que tiveram acesso à área 
de guarda: 

 Enfermeiro  Técnico/auxiliar de enfermagem  

  Estagiário________  Residente___________________  

  Higienização  Técnico administrativo_________  

  Outros________________________________________ 

 
 
 
 

Observação:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE – CHECK-LIST 

  

 

PARTE II- ESTRUTURA E RECURSOS 

 

Código da Unidade:__________ N° de leitos:__________ Data _____/______/2012. 
 

1. Área de guarda e armazenamento da unidade de internação de produtos processados  

1. Área exclusiva:  Não______________  Sim  

2. Mobiliário de armazenamento dos 
produtos processados:  

 Armário fechado  Prateleiras abertas 

 Gavetas  Mesas  

  Bancadas  Outros_________________________ 

3. Revestimento do mobiliário:  Madeira  Metal 

  Fórmica  Outro________________________ 

4. Distâncias: Piso________________ Parede:__________________ Teto: ____________________ 

5. Pia para HM:  Não  Sim  

6. Sabonete para HM:  Não  Sim  

7. Papel toalha:  Não  Sim  

8. Cestos para resíduo comum:  Não  Sim  

9. Dispensador de álcool gel a 70%:  Não  Sim  

10. Equipamento para controle ambiental na área de guarda:  Não  Sim, qual__________  

11. Controle de temperatura na área de guarda:   Não  Sim, valor ______°C.  

12. Há rotinas de limpeza concorrente da área de guarda:  Não  Sim  

13. Há rotinas de limpeza terminal da área de guarda:  Não  Sim  

14. Os produtos são dispostos nas prateleiras de forma a facilitar 
a localização e identificação: 

 Não  Sim  

15. Rotinas ou protocolos escritos e disponíveis relativos à 
guarda e ao transporte de produtos processados:  

 Não  Sim  

 

Observação:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE – CHECK-LIST 

  

 

PARTE III- EVENTOS RELACIONADOS 
 

Código da Unidade:__________ N° de leitos:__________ Data _____/______/2012. 
 

1. Área de guarda e armazenamento de produtos processados da unidade de internação 

 
Código dos eventos relacionados: 

1- Cair no chão 
2- Abrir a embalagem e fechar novamente 
3- Escrever à caneta ou pincel na embalagem primária 
4- Carregar junto ao corpo 
5- Carregar embaixo dos braços 
6- Manusear excessivamente 
7- Retirar para uso e devolver à guarda 
8- Guardar em gaveta apertada 
9- Manter sob peso 
10- Embalagem perfurada 
11- Embalagem úmida 
12- Preso por elástico ou barbantes 
13- Outros. 
 

Evento Horário Produto para saúde que foi 
submetido ao evento 

Profissional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Observação:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Código do coletador: _____. 
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Apêndice B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM  

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 
Código da Unidade: 

N° de leitos: 

Categoria profissional: 

Data: 

Turno: 

1. Transporte de produtos esterilizados do CME para a unidade de internação  

 

1. Existe um profissional responsável pelo transporte e cuidados com os produtos para saúde processados 

no CME e utilizados nessa unidade? 

(  ) Não    (  ) Sim, categoria profissional:____________________________. 

Exclusivo: (  ) Não  (  ) Sim________________________________________. 

2. Existem horários padronizados nessa unidade para buscar produtos esterilizados no CME? 

(  ) Não  ( ) Sim, horários de busca:  M________   T_______  N ________                     

Observações____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

3. Como são transportados os produtos esterilizados do CME para essa unidade? 

(  ) Caixas plásticas  (  ) Carrinhos  (  ) Saco plástico  (  ) Outros _____________. 

 Uso exclusivo? (  ) Não  (  ) Sim 

 Realiza descontaminação entre um transporte e outro? ( ) Não ( ) Sim, descreva 

detalhadamente:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

2. Armazenamento na unidade de internação de produtos para saúde processados 

 

4. Nessa unidade onde e como são armazenados os produtos esterilizados? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

- Sala exclusiva, produtos não estéreis armazenados na mesma sala, acesso restrito, controle de entrada e 

saída de produtos. 
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5. Existe um profissional responsável pela distribuição de produtos estéreis nessa unidade?  

 (  ) Não  (  ) Sim, categoria: ___________________________. 

6. Existe algum controle de umidade e temperatura na área de armazenamento de produtos esterilizados?  

(  ) Não   (  ) Sim, qual?__________________________________________________________________. 

7. Existe rotina de descontaminação da área de armazenamento de produtos esterilizados? 

(  ) Não  (  ) Sim, descrever detalhadamente___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

- Frequência, profissional responsável.  

8. Existe rotina de inspeção dos produtos esterilizados que ficam armazenados ou em estoque?  

(  ) Não  (  ) Sim, o que é inspecionado? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

- Integridade da embalagem, ausência de sujidade e umidade, prazo de validade, ordem cronológica de 

esterilização, outros.  

9. Existe controle no prazo de validade dos produtos para saúde processados?  

(  ) Não (  ) Sim.  

Qual a conduta frente a um produto considerado fora do prazo de validade 

(vencido)?______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

10. Nessa unidade, em que condições um produto processado é considerado apto para 

uso?__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

11. Foram elaborados e estão disponíveis protocolos para o transporte e armazenamento de produtos para 

saúde processados, nessa unidade? 

(  ) Não   (  ) Sim _______________________________________________________________________. 
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Apêndice C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Meu nome é Lucimara Rodrigues de Freitas, sou a pesquisadora responsável e minha 
linha de pesquisa é “Controle de infecções relacionadas aos cuidados em saúde”. 

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final 
deste documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, 
pesquisadora, em todas as folhas. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora Lucimara Rodrigues de Freitas (62- 96482057) e com a orientadora da 
pesquisa Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple (62-99738921). 

 Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nessa pesquisa, 
você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32 698338 – 32698426 ou no 
endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º 
andar. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA:  

 Título: A segurança de produtos para saúde processados durante o transporte e 

armazenamento em unidades de internação 

 Objetivo geral da pesquisa:  

Analisar a segurança de produtos para saúde processados durante o seu 

transporte e armazenamento, nas unidades de internação. 

 Objetivos específicos da pesquisa: 

- Identificar os responsáveis pelos cuidados com os produtos para saúde 

processados após a sua distribuição nas unidades de internação;  

- Identificar aspectos estruturais e recursos materiais disponíveis para o transporte 

e armazenamento de produtos para saúde, em unidades de internação. 

- Descrever os cuidados dispensados pela equipe de saúde, com o transporte e 

armazenamento de produtos para saúde, nas unidades de internação.  

- Descrever os eventos relacionados aos produtos para saúde processados que 

podem contribuir para sua contaminação durante o transporte e armazenamento 

nas unidades de internação. 
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 Justificativa: Esse estudo é considerado de grande relevância, uma vez que seus 

resultados apresentarão um diagnóstico situacional do sistema de guarda e 

distribuição de produtos para saúde processados no contexto hospitalar, em uma 

interface ainda pouco discutida, depois que eles saem do CME e são distribuídos, 

nas unidades de internação consumidoras. Com isso, poderão apontar indicadores 

que norteiem o planejamento de ações e criação de protocolos que sistematizem o 

sistema de guarda dessas unidades e ofereçam maior segurança para os usuários.  

 Sua colaboração consiste em ser sujeito de observação referente ao 

comportamento e às condutas relacionadas aos cuidados no transporte e 

armazenamento de produtos para saúde processados.  

  Todas as informações serão confidenciais, seu nome e razão social da instituição 

serão mantidos no mais absoluto sigilo, sendo que os dados obtidos terão 

finalidade exclusivamente científica e serão utilizados apenas para essa pesquisa e 

não serão armazenados para estudos futuros. Os roteiros ficarão arquivados em 

local confidencial, conhecido somente pelos pesquisadores e após cinco anos 

serão incinerados. 

 Sua colaboração é importante para o desenvolvimento do estudo, mas sua 

participação é voluntária, se quiser pode interromper sua participação em qualquer 

momento sem pressão ou prejuízo. Você não será submetido a qualquer risco, 

prejuízo, desconforto ou lesões que possam ser provocados pela pesquisa.  

 Não será necessário o ressarcimento de despesas, uma vez que não haverá 

gastos diretos ou indiretos com sua participação nessa pesquisa, sendo estes de 

total responsabilidade dos pesquisadores. Não haverá qualquer tipo de pagamento 

ou gratificação financeira pela sua participação. 

 Não será requerido de você qualquer recurso financeiro ou material e caso 

participe, em qualquer momento você poderá pedir informações ou 

esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa, bem como, caso seja de sua 

vontade, poderá retirar-se dela a qualquer momento e não permitir a utilização das 

informações. Isso não implicará em prejuízo para o (a) senhora (a).  

Nome e Assinatura do pesquisador _________________________________. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, ____________________________RG: ____________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo “A segurança de produtos para saúde processados durante o 

transporte e armazenamento em unidades de internação”, sob a responsabilidade da 

mestranda Lucimara Rodrigues de Freitas, como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade.  

 

Local e data ________________________________________________________ 
 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
__________________________________________________________________ 
 
Assinatura Dactiloscópica: 
 
 
 
 
Nome e assinatura do Pesquisador responsável: 
_________________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 
do sujeito em participar. 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome:_______________________________Assinatura:__________________ 
Nome:_______________________________Assinatura:__________________ 
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ANEXO I 

 


