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RESUMO 

TRINDADE, J.P.A. A Influência do tempo de armazenamento, após a limpeza, na 
carga microbiana de tubos de silicone utilizados na assistência a pacientes 
cirúrgicos[dissertação]. Goiânia (GO), Brasil: Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás, 2016. 
 
Estudo experimental que analisou tubos de silicone oriundos da assistência ao paciente 
cirúrgico no período transoperatório, escolhidos aleatoriamente. O estudo foi realizado 
no período de setembro a novembro de 2015 e os tubos foram oriundos do Centro de 
Material e Esterilização (CME) de um hospital geral de grande porte da região Centro-
Oeste do Brasil. Os objetivos foram validar um método para extração e quantificação 
da carga microbiana em tubos de silicone, determinar a carga microbiana de tubos de 
silicone imediatamente após a limpeza e em diferentes intervalos de armazenamento e 
avaliar a presença de biofilme em tubos de silicone. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética sob os protocolos nº 1.277.077 e 1.000.946. Para a validação do método foram 
utilizados dois tubos de silicone novos esterilizados, tubo 01 e tubo 02 que foram 
artificialmente contaminados com 106 esporos bacterianos de Geobacillus 
stearothermophilus e em seguida. Os tubos contaminados foram preenchidos com água 
estéril e vedados nas extremidades. O tubo 02 foi submetido a cinco minutos de 
sonicação, já o tubo 01 não passou por este processo. Posteriormente, os lacres foram 
removidos e a água coletada em seringa de 60 mL e filtradas em membrana Millipore 
0,45 µm em dispositivo holder para seringa. As membranas foram incubadas em estufa 
a 35ºC por 24 horas em placas de petri contendo ágar nutriente. Após o período de 
incubação, as membranas foram removidas e dispostas em tubos de ensaio contendo 
1mL de solução salina que foram submetidas a agitação em vórtex por cinco minutos e 
submetidos a técnica de alça calibrada para quantificação das colônias. A sonicação 
demonstrou-se mais eficaz para a recuperação dos micro-organismos. A metodologia 
validada foi utilizada para os tubos dos grupos experimental (composto por 10 tubos de 
silicone utilizados na assistência hospitalar após o processo de limpeza), controle 
negativo (três tubos de silicone novos) e controle positivo (tubos usados na assistência 
transoperatória com matéria orgânica visível). Os tubos foram segmentados 
inicialmente em três fragmentos: extremidade 01, 02 e meio e posteriormente foram 
novamente segmentados conforme intervalos de tempo pré-estabelecidos zero, 12 e 
24 horas em condições semelhantes às oferecidas pela instituição, local do estudo. 
Além dos grupos submetidos a análise microbiológica pelo método descrito, Novos 
tubos em condições semelhantes ao do grupo experimental foram coletados tubos 
semelhantes ao grupo experimental para análise por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Dos tubos submetidos a análise pelo MEV, foram formados grupo 
experimental (três tubos utilizados na assistência hospitalar após o processo de 
limpeza), grupos controle positivo (tubos utilizados sem limpeza prévia) e negativo 
(tubos novos). Não houve diferença estatisticamente significativa quando comparados 
o meio e as extremidades dos tubos de silicone utilizados na assistência hospitalar 
(p>0,05) nos períodos zero, 12 e 24 horas. Houve aumento da carga microbiana na 
ordem de uma grandeza na escala logarítmica a cada 12 horas (p<0,05), nas condições 
de limpeza e armazenamento proporcionados pela instituição nos grupos experimental 
e controle positivo. Não houve crescimento microbiano no grupo controle negativo. A 
MEV mostrou presença de matéria orgânica que pode favorecer o crescimento 
microbiano. 
Palavras-chave: esterilização; carga bacteriana; equipamentos cirúrgicos 
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ABSTRACT 
 

TRINDADE, J.P.A. The influence of the storage time after cleaning in the microbial 
load of silicone tubing used in assisting surgical patients [dissertation]. Goiânia 
(GO), Brazil: Nursing School of the Federal University of Goiás, in 2016. 
 
 
This experimental study examined silicone tubes coming from care to surgical patients 
in the perioperative period, chosen randomly. The study was conducted from September 
to November 2015 and the tubes were derived from the Central Sterile Supply 
Departments (CSSD) of a large general hospital in the Midwest region of Brazil. The 
objectives were to validate a method for extraction and quantification of microbial 
contamination in silicon tubes, checking the microbial charge of silicone tubes 
immediately after cleaning, and in different storage intervals identify the presence of 
biofilms on silicone tubing.The study was approved by the Ethics Committee under the 
protocols No. 1,277,077 and 1,000,946. To validate the method, two new sterile silicone 
tubing were used, pipe 01 and pipe 02 to 106 were artificially contaminated with bacterial 
spores of Geobacillus stearothermophilus. The contaminated pipes were filled with 
sterile water and sealed at the extremities. The tube 02 was submitted to five minutes 
sonication. The tube 01 has not submitted to this process. Subsequently, the seals were 
removed and the water collected in 60-mL syringe and filtered through 0.45 Millipore 
membrane μm in holder for syringe device. Membranes were incubated at 35 ° C for 24 
hours in petri dishes containing nutrient agar. After the incubation period, the 
membranes were removed and placed in test tubes containing 1mL of saline that were 
submitted to vortexing for five minutes and subjected to handle calibrated technique for 
quantification of the colony. The sonication proved to be more effective for recovery of 
micro-organisms. The validated methodology was used for the tubes of the experimental 
groups (consisting of 10 silicon tubes used in hospital care after the cleaning process), 
negative control (three new silicone tubes) and positive control (tubes used in assisting 
during surgery with organic matter visible). The tubes were initially segmented into three 
fragments: end 01, 02 and a half later and were again targeted to pre-established time 
intervals zero, 12 and 24 hours in conditions similar to those offered by the study 
institution. In addition to the groups submitted to microbiological analysis by this method, 
similar tubes to the experimental group were collected for analysis by scanning electron 
microscopy (SEM). Among the tubes that were subjected to analysis by SEM, 
experimental groups were formed (three tubes used in hospital care after the cleaning 
process), positive control (tubes used without cleaning) and negative (new tubes). There 
was no statistically significant difference when comparing the means and the ends of 
the silicone tubing used in hospital care (p> 0.05) in zero periods, 12 and 24 hours. 
There was an increase of microbial load of the order of a magnitude on the logarithmic 
scale every 12 hours (p <0.05) in cleaning and storage conditions provided by the 
institution in experimental and positive control. There was no microbial growth in the 
negative control group. SEM showed the presence of organic matter that can support 
microbial growth. 
  

Keywords: sterilization; bacterial load; surgical equipment 
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RESUMEN 

TRINDADE, J.P.A. La influencia del tiempo de almacenamiento después de la 
limpieza en la carga microbiana de tubo de silicona utilizado en la asistencia a los 
pacientes quirúrgicos [disertación]. Goiânia (GO), Brasil: Facultad de Enfermería 
de la Universidad Federal de Goiás, 2016. 
 

Estudio experimental que analizó tubos de silicona provenientes de la atención del 
paciente quirúrgico en período transoperatorio, seleccionados aleatoriamente. 
Investigación realizada de setiembre a noviembre de 2015. Los tubos fueron tomados 
del Centro de Material y Esterilización (CME) de un hospital general de gran porte del 
Centro-Oeste brasileño. Los objetivos fueron validar un método para extracción y 
cuantificación de la carga microbiana en tubos de silicona, verificar la carga microbiana 
en tubos de silicona inmediatamente después de su limpieza y en diferentes intervalos 
de almacenamiento, e identificar la presencia de biofilm en tubos de silicona. Estudio 
aprobado por Comité de Ética, bajo protocolos nº 1.277.077 y 1.000.946. Para validar 
el método se utilizaron dos tubos de silicona nuevos esterilizados, tubo 01 y tubo 02, 
artificialmente contaminados con 106 esporas bacterianas de Geobacillus 
stearothermophilus. Los tubos contaminados fueron rellenados con agua estéril y 
obturados en sus extremos. El tubo 02 fue sometido a cinco minutos de sonicación, el 
tubo 01 no atravesó este proceso. Posteriormente, se removieron los lacrados y se 
recolectó el agua con jeringa de 60 mL, filtrándosela en membrana Millipore 0,45 µm 
en dispositivo holder para jeringas. Las membranas fueron incubadas en estufa a 35ºC 
por 24 horas, en placas de Petri con agar nutriente. Luego del período de incubación, 
las membranas fueron retiradas y dispuestas en tubos de ensayo conteniendo 1mL de 
solución salina, sometidas a agitación en vórtice por cinco minutos y tratados con 
técnica de asa calibrada para cuantificación de las colonias. La sonicación se mostró 
más eficaz para la recuperación de microorganismos. La metodología validada fue 
utilizada para los tubos de los grupos experimental (compuesto por 10 tubos de silicona 
utilizados en atención hospitalaria luego de proceso de limpieza), control negativo (tres 
tubos de silicona nuevos) y control positivo (tubos utilizados en atención transoperatoria 
con materia orgánica visible). Los tubos fueron segmentados inicialmente en tres 
fragmentos: extremidad 01, 02 y centro; y, posteriormente, fueron nuevamente 
segmentados conforme intervalos preestablecidos: cero, doce y veinticuatro horas en 
condiciones semejantes a las ofrecidas por la institución donde se efectuó el estudio. 
Además de los grupos sometidos a análisis microbiológico por los métodos descriptos, 
se efectuó recolección en tubos semejantes al grupo experimental para análisis por 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Con los tubos analizados por MEB se 
formaron grupos: experimental (tres tubos utilizados en atención hospitalaria luego de 
proceso de limpieza), control positivo (tubos utilizados sin limpieza previa) y negativo 
(tubos nuevos). No existió diferencia estadísticamente significativa en la comparación 
del centro y los extremos de los tubos utilizados en atención hospitalaria (p>0,05) en 
períodos cero, doce y veinticuatro horas. Hubo aumento de carga microbiana en orden 
de tamaño en escala logarítmica cada doce horas (p<0,05), bajo las condiciones de 
limpieza y almacenamiento ofrecidas por la institución en los grupos experimental y 
control positivo. No existió crecimiento microbiano en grupo control negativo. La MEB 
mostró presencia de materia orgánica que podría favorecer el crecimiento microbiano.  
 
Palabras clave: Esterilización; Carga Bacteriana; Equipo Quirúrgico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Material e Esterilização (CME) é definido como uma unidade 

funcional destinada ao processamento de produtos para saúde (PPS) dos serviços de 

saúde onde são realizadas as seguintes etapas: limpeza, acondicionamento, 

esterilização, guarda e distribuição (ANVISA, 2012a). No contexto do CME, todas as 

etapas são complementares e interdependentes, pois a qualidade do processamento 

está diretamente relacionada ao sucesso das demais etapas, sobretudo a limpeza. 

A Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC, 2013) define a limpeza 

como uma etapa fundamental do processamento e tem por finalidade remover 

sujidades da superfície dos PPS. 

A presença de resíduos orgânicos e inorgânicos compromete a eficácia do 

processamento de diversas formas, em especial atua como barreira física e impede a 

ação do agente desinfetante e esterilizante (GRIEP, PICOLLLI, 2002; SOBECC, 2013). 

A limpeza realizada de forma eficiente remove a matéria orgânica do produto e, 

consequentemente, reduz a carga microbiana inicial.  

Diversos fatores podem comprometer a etapa da limpeza, entre elas destacam-

se as características do PPS, tais como a conformação complexa, que deve ser 

considerada durante a realização de cada etapa do processamento (GRAZIANO et al, 

2006). 

Dentre os produtos de design complexo, destacam-se os PPS tubulares com 

lúmen inferior a cinco milímetros ou com espaços internos inacessíveis para fricção 

direta (ANVISA, 2012a), que merecem atenção especial durante seu processamento 

devido ao difícil acesso às superfícies interna e externa (SOBECC, 2013). Por tratar-se 

de produtos de difícil limpeza, recomenda-se, portanto, que esse produto seja 

transparente para permitir a visibilidade da sujidade interna residual, facilitando a 

inspeção do processo de limpeza (GRAZIANO et al, 2006). 

Embora a definição considere de design complexo os PPS tubulares com lúmen 

inferior a cinco milímetros, no universo do processamento, existem diversos outros PPS 

que representam desafios, principalmente relacionados à dificuldade de acesso para 

realização da limpeza de forma eficaz. Entre eles, destacam-se os tubos de silicone, 

constituídos de material elástico, flexível e resistente, apresentando durabilidade até 
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quando submetidos sucessivamente a temperaturas que variam entre -20ºC e 200ºC 

(MEDICONE, 2016). No mercado, esses tubos apresentam diâmetros entre 0,60 mm e 

19,10 mm, dessa forma, dependendo do diâmetro podem ser considerados de design 

complexo. No entanto, os tubos de diâmetros menores são mais comumente 

empregados na assistência odontológica. Nas instituições hospitalares, são 

usualmente empregados tubos com diâmetros de tamanho médio (0,6 a 0,8 cm). Além 

disso, apresentam diversos comprimentos, sendo mais frequentemente 

comercializados na forma de rolos de 15 metros de comprimento, que devem ser 

segmentados conforme padrões específicos de necessidade da unidade consumidora. 

Esses tubos são diariamente utilizados na assistência hospitalar, apesar de não 

se encaixarem na definição de PPS com design complexo por apresentarem lumens 

superior a cinco milímetros, são de difícil limpeza manual devido à sua longa extensão, 

impossibilitando a fricção direta. Ainda assim, esses tubos são amplamente utilizados 

na prática assistencial, tanto nos procedimentos complexos como cateterismo cardíaco, 

aspiração de órgãos e cavidade, transfusões de sangue e drenagens quanto nos 

procedimentos básicos, como oxigenoterapia (CANDÉ et al, 2011). Além disso, são 

rotineiramente utilizados como intermediários entre equipamentos, realizando ligações 

e transporte de gases e líquidos. 

Para facilitar o processamento desses PPS, recomenda-se que a limpeza seja 

iniciada o mais próximo da sua utilização, possibilitando a remoção da sujidade 

(PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011). Além disso, recomenda-se que a limpeza seja 

realizada inicialmente de forma manual, utilizando escovas apropriadas para sua 

extensão e diâmetro do lúmen e, posteriormente, complementada por limpeza 

automatizada por meio de um equipamento ultrassônico, que visa a redução da carga 

microbiana inicial, ou bioburden. (ALFA, 2004; SOBECC, 2013). 

O bioburden é definido como a quantidade de micro-organismos presentes no 

PPS a ser esterilizado e não deve ultrapassar a carga microbiana máxima aceitável, 

que em condições laboratoriais, foi previamente definida em 106 unidades formadoras 

de colônias – UFC, que é similar à encontrada nos indicadores biológicos, utilizados 

para o monitoramento das autoclaves a vapor saturado sob pressão (PSALTIKIDIS; 

RIBEIRO, 2011; AORN, 2013; SOBECC, 2013). 
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Vilas-Boas, Levy e Freitas (2009) destacam que para a implantação de medidas 

eficazes no processamento é necessário conhecer a carga microbiana do produto e 

verificar se é superior à quantidade compatível com a esterilização.  

Candé et al (2011) encontraram contaminação em 08 de 30 tubos de silicone, 

avaliados após esterilização em vapor saturado sob pressão que se encontravam no 

setor de armazenamento, prontos para uso, representando 26,67% (CANDÉ et al, 

2011). Esses autores levantaram como uma das hipóteses o aumento da carga 

microbiana após o processo de limpeza. 

No estudo realizado por Anders et al (2009), que avaliou 30 tubos de látex, após 

esterilização em vapor saturado sob pressão, foi encontrado contaminação em 05 tubos 

(16,7%). Esses autores ressaltaram além das dificuldades do processo de limpeza de 

toda extensão tubular, desde a manutenção do detergente enzimático no interior do 

lúmen até o método usual de secagem, no qual os tubos são dispostos para escorrer 

em suportes ainda na área da limpeza, ficando expostos aos respingos e aerossóis 

gerados no setor, o que pode ocasionar aumento na carga microbiana devido à possível 

recontaminação. 

A Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC, 2013) conceitua 

esterilização como um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana 

nas formas vegetativas e esporuladas, mediante aplicação de agentes físicos e 

químicos. Considera-se um PPS esterilizado quando a probabilidade de sobrevivência 

dos micro-organismos for menor do que 1:1000.000 (10-6) (AORN, 2013). 

No caso de PPS tubulares, além da dificuldade no processo de limpeza, um outro 

aspecto a ser considerado é o tempo que o material permanece exposto antes de ser 

empacotado na área limpa, submetido a condições que podem favorecer a sua 

recontaminação. Apesar de não terem sido encontradas na literatura evidências 

científicas de recontaminação relacionada a esse período, há possibilidade de aumento 

da carga microbiana do PPS, mesmo que não manuseado, pois há acúmulos de 

micropartículas veiculadas pela turbulência do ar, gerada durante a circulação de 

pessoas no interior do ambiente (AFONSO et al, 2006). Por essa razão, é de extrema 

importância que o produto que passou pela etapa da limpeza seja armazenado em local 

adequado e livre de contaminação externa, sob o risco de aumento da carga microbiana 

inicial (OLIVEIRA et al, 2011).  
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Nota-se escassez na literatura acerca da contaminação de PPS pré e pós-

limpeza, bem como no tipo de armazenamento antes do empacotamento, 

principalmente dos produtos tubulares. Esse fato é confirmado pelo achado de Guerra 

et al (2013), que fizeram uma revisão da literatura do período de 1973 a 2011 sobre 

processamento de artigos e encontraram, apenas, um artigo que dispõe sobre a 

esterilização de tubos de silicone. No entanto, esses tubos são amplamente utilizados 

na assistência à saúde e seu processamento é realizado diariamente.  

A indagação que deu origem a esse estudo surgiu a partir da observação da 

prática em CME em duas instituições de saúde de grande porte, onde se verificou que 

é comum o armazenamento dos artigos tubulares após a limpeza, incluindo tubos de 

látex e silicone por longos períodos, em recipientes fechados, aguardando o preparo.  

Após a etapa da limpeza esses PPS são dispostos em suporte na própria área 

do expurgo para retirada do excesso de água, são submetidos à secagem e, 

posteriormente, encaminhados ao setor de preparo, onde são depositados em balde 

plástico de aproximadamente 200 litros, com tampa, permanecem até o momento do 

preparo e dependem da demanda de trabalho, podendo ser armazenados por horas, 

ou até mesmo dias. Muitas vezes, os tubos ainda estão úmidos, já que nem sempre o 

ar comprimido é utilizado para a secagem. Sendo assim, a recontaminação desses PPS 

pode ocorrer, aumentando a carga microbiana removida durante o processo de limpeza 

e colocando em risco a eficácia do processo de esterilização. 

Vale lembrar que, no Brasil, a equipe que integra o CME é composta 

basicamente por membros das três categorias de enfermagem, cabendo ao enfermeiro 

e sua equipe o desenvolvimento de todas as atividades relativas ao funcionamento 

dessa unidade. As atividades incluem o planejamento e execução de todas as etapas 

relativas ao processamento dos PPS.  Além disso, cabe ao enfermeiro a administração 

de recursos humanos e materiais e o desenvolvimento de todas as atividades técnico-

assistenciais que visam garantir a esterilidade do PPS, e consequentemente, a 

segurança do paciente (PEZZI; LEITE, 2010). Dessa forma, o desenvolvimento deste 

estudo contribui no estabelecimento de indicadores para nortear a tomada de decisão 

pelos enfermeiros, visando à melhoria do processamento dos PPS e, por conseguinte, 

para segurança dos usuários desses produtos em serviços de saúde. 

Diante do exposto e considerando que o controle da qualidade no 

processamento dos tubos de silicone é fundamental para a segurança do paciente, 



22 

 

 

levantou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência do tempo de 

armazenamento, após a limpeza, no aumento da carga microbiana em tubos de silicone 

utilizados na assistência a pacientes cirúrgicos?  
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2 OBJETIVOS 

 

- Validar um método para extração e quantificação da carga microbiana em tubos 

de silicone; 

- Determinar a carga microbiana de tubos de silicone imediatamente após a 

limpeza e em diferentes intervalos de armazenamento; 

- Avaliar a presença de biofilme em tubos de silicone após a limpeza. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Processamento de produtos para a saúde: aspectos gerais 

 

 Os produtos utilizados em unidades de saúde podem ser divididos em duas 

categorias: os de uso único e os permanentes. Os permanentes são aqueles passíveis 

de reuso e devem passar por todas as etapas do processamento para sua desinfecção 

ou esterilização. 

A reutilização de materiais, no Brasil, apresenta regulação específica, que 

envolve tanto o registro, rotulagem e processamento de PPS (ANVISA, 2006a) quanto 

as diretrizes para a elaboração, validação e implementação de protocolos de 

processamento de produtos médicos. (ANVISA, 2006b, ANVISA, 2006c). 

Uma quantidade enorme de PPS é passível de processamento, já que permite 

repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, até que perca 

a sua funcionalidade (ANVISA, 2012a). Esses grupos de materiais permanentes 

empregados na assistência possuem diferentes potenciais de contaminação de acordo 

com o seu uso, nos diferentes sítios corporais, e requerem cuidados diferenciados 

durante seu processamento no CME. Visando facilitar a implementação de protocolos 

para processamentos de PPS permanentes, Spaulding propôs uma classificação que 

engloba três categorias distintas: artigos críticos, semicríticos e não críticos 

(SPAULDING, 1968). 

Considerando essa classificação, os artigos críticos referem-se àqueles 

envolvidos em alto risco de desenvolvimento de infecção pela sua utilização quando 

contaminados. Incluem aqueles materiais que entram em contato com tecidos estéreis 

e devem passar por processo de esterilização (SOBECC, 2013; PADOVEZE, 2013). 

Os semicríticos entram em contato com mucosa íntegra ou pele rompida, 

devendo passar pelo processo de desinfecção de alto nível, seja por produtos químicos 

seja pela ação do calor através das lavadoras termodesinfectadoras (SOBECC, 2013; 

PADOVEZE, 2013).  

Os produtos não críticos entram em contato com pele íntegra, mas não com 

mucosas, os quais apresentam baixo risco de transmissão de infecção através de sua 

utilização e estão mais diretamente ligados à disseminação de micro-organismos no 
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ambiente. Exigem como processamento mínimo a limpeza e/ou a desinfecção de baixo 

nível entre seus intervalos de uso (SOBECC, 2013; PADOVEZE, 2013). 

Muitos fatores são essenciais para a eficácia do processamento dos PPS, 

viabilizando sua reutilização por meio da eliminação ou redução de micro-organismos 

(WEBER; RUTALA, 2013), dentre eles estão: limpeza prévia do PPS, tipo e nível de 

contaminação microbiana, concentração e tempo de exposição ao agente germicida, 

conformação do objeto, presença de biofilme e as condições físicas e químicas do 

processo de esterilização (RUTALA; WEBER, 2008). 

A prática do processamento requer padrões que garantam o sucesso de todas 

as suas etapas até o momento do uso. Falhas em qualquer etapa podem resultar em 

um PPS contaminado, podendo incorrer em infecções que comprometem diretamente 

a segurança do paciente. 

É indispensável que o CME conte com recursos humanos, materiais e 

infraestrutura adequada compatíveis com a demanda de trabalho da instituição, 

(COSTA; FUGULIN, 2011; SILVA, 2011), uma vez que diversos fatores podem 

contribuir para facilitação dessas falhas, como ritmo acelerado de trabalho, espaço 

físico reduzido, ausência de ventilação adequada, ruídos constantes e riscos de 

acidentes (TALHAFERRO, BARBOZA, DOMINGOS, 2006; TAUBE, MEIER, 2007).  

Falhas humanas e operacionais devem ser minimizadas por meio de um 

conjunto de estratégias, entre elas, atividades de educação continuada e contratação 

de pessoal qualificado, além da realização de manutenção preventiva periódica dos 

equipamentos do setor. 

O processamento de um PPS depende de várias etapas interligadas: limpeza, 

preparo, esterilização ou desinfecção, armazenamento e distribuição. Por essa razão, 

cada etapa deve ser realizada de forma adequada, conforme um Procedimento 

Operacional Padrão (POP), baseado em evidências científicas e nas normas sanitárias, 

sendo de interesse para este estudo a etapa da limpeza.   

 

3.2  O Papel da Limpeza no Processamento de Produtos para Saúde  

   

  A limpeza é requisito fundamental, precede qualquer processo de desinfecção ou 

esterilização e deve ser realizada em todos os produtos independentemente da sua 

classificação (PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011). 
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   A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012a) define limpeza 

como um processo que visa à remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, além da 

redução de carga microbiana presente nos PPS, utilizando água, produtos químicos e 

acessórios de limpeza, pode ser realizada de forma manual ou automatizada, agindo 

em superfícies internas e externas, de forma a preparar o produto para as etapas 

subsequentes. 

Caso não haja uma efetiva limpeza dos PPS, os ciclos de esterilização e 

desinfecção podem apresentar resultados insatisfatórios, uma vez que os materiais 

inorgânicos e orgânicos que permanecem sobre as superfícies dos instrumentos 

interferem diretamente na eficácia do processamento (BONFIM; LIMA; VICTOR, 2013). 

Por essa razão, é necessário que os PPS sejam completamente desmontados, para 

que proporcione o acesso das soluções e fricção de todas as áreas do PPS (SOBECC, 

2013). É necessário, portanto, a abertura de pinças, desmontagem de materiais 

complexos e preenchimento do lúmen com a solução de limpeza. 

Após a desmontagem, os PPS podem ser limpos tanto manualmente quanto por 

lavadoras automatizadas. A limpeza manual consiste na imersão do material em 

solução enzimática, seguida de escovação, para a remoção de sujidades e enxágue 

em água corrente ou sob pressão (SOBECC, 2013).  

No Brasil, devem ser utilizados, apenas, soluções de limpeza formuladas e 

rotuladas para essa finalidade, nesses casos, detergentes enzimáticos, neutros e 

alcalinos. De forma geral, espera-se que os detergentes sejam certificados para uso 

em PPS, sejam compatíveis com os materiais processados sem causar danos, como 

oxidação e manchas, biodegradáveis e com baixa produção de espuma, não tenham 

adição de fragrâncias ou corantes e não possuam componentes que possam causar 

danos aos profissionais que manuseiam, como substâncias carcinogênicas ou 

mutagênicas (SOBECC, 2013; AORN, 2013). 

Apesar de auxiliar no processo de limpeza, o uso do detergente de qualquer 

natureza não dispensa a ação mecânica, que pode ser realizada de forma manual ou 

automatizada. Quando realizada de forma manual, são necessários a inspeção e 

utilização das escovas e esponjas específicas, que devem ser substituídas quando 

perderem suas características (SOBECC, 2013). Apesar dos acessórios para limpeza 

serem fundamentais para a eficácia da fricção mecânica no processo de limpeza 

manual, são frequentemente negligenciados (SOBECC, 2013). As escovas e esponjas 
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podem ser descartáveis ou reutilizáveis e devem permitir o acesso as reentrâncias e 

lumens do produto. Para limpeza das superfícies delicadas em PPS, é de 

responsabilidade do fabricante fornecer instruções do tipo de artefato indicado para 

friccionar as superfícies evitando danos ao interior do lúmen (RIBEIRO, 2013). 

As escovas utilizadas para a limpeza, quando não descartáveis, a cada uso 

necessitam ser limpas e secas para evitar problemas no reuso e além disso, devem ser 

de comprimento e diâmetro compatíveis com a conformação do material que será 

submetido à fricção mecânica.  

 Para uma limpeza manual efetiva com remoção de matéria orgânica e de biofilme 

presentes na superfície dos materiais, a fricção mecânica é fundamental (PAJKOS; 

VICKERY; COSSART, 2004; PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011). Para isso, recomenda-se 

a utilização de esponjas e escovas apropriadas, que devem ser macias para evitar os 

danos à superfície do material, já que as ranhuras causadas podem abrigar micro-

organismos e facilitar a formação de biofilmes (FOTEDAR; GANJU, 2015).  

Esse tipo de limpeza possui limitações como a falta de uniformidade de execução 

pelos diferentes profissionais, dificuldade de monitoramento, baixa produtividade e os 

riscos ocupacionais. O risco biológico inerente às atividades de limpeza manual de PPS 

é conhecido e tem sido documentado em estudos realizados (STEINHOFEL; PICCOLI; 

MARASCHIN, 2002; TIPPLE et al, 2004; SILVA et al, 2009). Por essa razão, a indicação 

de limpeza manual deve se restringir, apenas, a materiais delicados que não suportam 

o uso de métodos automatizados, que são executados utilizando equipamentos, como 

as lavadoras termodesinfectadoras e ultrassônicas (SOBECC, 2013).  

A Association of Perioperative Registered Nurses (AORN, 2013) recomenda 

predominantemente a utilização de métodos automatizados devido à remoção de 

resíduos orgânicos de forma mais eficiente, uma vez que possibilita o monitoramento 

de parâmetros de limpeza e enxágue, reprodutividade do processo, além de redução 

dos acidentes ocupacionais. Apesar de recomendado a eficiência do processo de 

limpeza automatizada está diretamente relacionada aos cuidados no carregamento, 

tipo de detergente utilizado e escolha do ciclo ideal de limpeza para os diversos PPS 

(SOBECC, 2013). 

Uma limpeza realizada de forma eficaz pode reduzir em até quatro logaritmos ou 

99,99% a carga microbiana presente no PPS (PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011). O 

bioburden é conceituado como a população de micro-organismos viáveis existente em 
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um PPS, e seus valores diferem em decorrência das características do PPS e do sítio 

corporal onde foi utilizado (HAMED et al,2015) e geralmente é expressa em unidades 

formadoras de colônias (UFC) (TIPPLE et al, 2004; PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011; 

SOBECC, 2013).  

Um bioburden elevado reduz a probabilidade de eliminação de micro-organismos 

ao final do processo, mesmo após a esterilização, pois os parâmetros pré-estabelecidos 

para a desinfecção e esterilização são para uma carga microbiana máxima, definida 

previamente em condições laboratoriais e presentes nos indicadores biológicos 

utilizados para controle e monitoramento dos ciclos de esterilização (TIPPLE et al, 

2004; TESSAROLO et al, 2014). Na esterilização a vapor saturado sob pressão, a carga 

microbiana máxima aceitável é de 106 UFC, pré-definida após testes em condições 

laboratoriais. 

 

3.2.1  Enxágue e Secagem 

 

O enxágue deve ser realizado com água abundante na superfície dos PPS. 

Recomenda-se o uso da água destilada ou osmose reversa para realização do último 

enxágue, principalmente, de produtos críticos e semicríticos (SOBECC, 2013; AAMI, 

2014).  

É importante mencionar que a qualidade da água é fundamental, visto que vários 

contaminantes interferem no processamento, entre eles: micro-organismos, 

endotoxinas, carbono orgânico, pH, dureza e íons de cloro, ferro, cobre e manganês, 

que podem causar danos à superfície dos instrumentais, sendo necessário a 

observação criteriosa da qualidade da água utilizada no decorrer do processo 

(PADOVEZE, 2013). 

Quando a água apresenta qualidade insatisfatória, além de prejuízos ao 

processamento dos PPS, pode provocar oxidação da câmara das lavadoras, mudança 

na coloração dos componentes de polietileno das lavadoras, oxidação e manchas no 

instrumental cirúrgico (SOBECC, 2013). 
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É importante considerar que a água utilizada não deve aumentar a carga 

microbiana dos PPS. Por isso, a Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI, 2014) recomenda a avaliação mensal da água usada no 

processamento, uma vez que bactérias gram-negativas e micobactérias não 

tuberculosas podem crescer em qualquer tipo de água.  

Um estudo que buscou verificar a contaminação em instrumentos cirúrgicos antes 

e após a limpeza, observou que em alguns casos houve aumento nos níveis de 

carboidratos e endotoxinas após a limpeza automatizada (ALFA; OLSON; AL-

FADHALY, 2010). Os autores alertam que, além da formação de biofilmes, um possível 

fator contribuinte para a ocorrência desse aumento é a água utilizada para o enxágue 

final dos produtos (ALFA; OLSON; AL-FADHALY, 2010). 

Após o enxágue, os PPS devem ser secos utilizando preferencialmente tecido ou 

não tecido que não libere fibras. No caso de PPS de conformação complexa, 

principalmente os tubulares, deve ser utilizado o ar comprimido para a secagem dos 

lumens (CANDÉ et al, 2011). Deve-se garantir a secagem completa dos materiais, tanto 

com o método de limpeza manual quanto automatizada. A permanência de umidade 

nos PPS pode comprometer a eficácia do processamento aumentando a carga 

microbiana e interferindo diretamente no processo de esterilização.  

 Para verificação da eficácia da limpeza e controle de qualidade, a AAMI (2014) 

estabeleceu alguns marcadores que têm por objetivo a detecção de proteínas, 

carboidratos, hemoglobina, lipídios, sódio, endotoxinas e carga microbiana. Esses 

indicadores devem ser utilizados nos CME diariamente para a verificação da etapa da 

limpeza tanto em processos manuais quanto automatizados, já que a detecção 

meramente visual de matéria orgânica utiliza lentes convergentes de ampliação de 

objetos, muitas vezes são imprecisas, variando quase que exclusivamente da pessoa 

que a realiza. 

Fushimi et al (2013) reforçam a necessidade de adaptação dos métodos de 

avaliação da limpeza de acordo com cada instituição, além da importância da utilização 

de protocolos e validação de metodologias que garantam níveis de limpeza 

consistentes. A verificação pode ser considerada consistente, caso seja construído um 

protocolo detalhado do processo de limpeza, construído com base em publicações 

científicas, contendo métodos de validação ou as recomendações institucionais 

(RIBEIRO, 2013) 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjM3-OM9ubKAhWFGpAKHaUPCEcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aami.org%2F&usg=AFQjCNFf_29FsG569ITgHHh0HOedZgGKyw&sig2=qowDDPlF39uU6Tl3jbzIRQ&bvm=bv.113370389,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjM3-OM9ubKAhWFGpAKHaUPCEcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aami.org%2F&usg=AFQjCNFf_29FsG569ITgHHh0HOedZgGKyw&sig2=qowDDPlF39uU6Tl3jbzIRQ&bvm=bv.113370389,d.Y2I
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3.3  Limpeza de Produtos para Saúde Tubulares 

 

A conformação do produto para saúde é importante fator para a eficácia da 

limpeza. A limpeza de PPS tubulares é particularmente crítica. Para Alfa e Nemes 

(2003), a limpeza de qualquer PPS com lúmen constitui-se um grande desafio para o 

processamento das instituições de saúde.  

Autores recomendam que é fundamental que a matéria orgânica não resseque 

no interior do lúmen, dificultando a fricção mecânica e a ação dos detergentes 

enzimáticos. Além disso, a adesão de matéria orgânica no lúmen de PPS tubulares 

constitui um grande problema relacionado, principalmente, à formação de biofilmes 

(ALFA; JACKSON, 2011). 

Para a limpeza eficaz dos tubulares, é recomendado seja realizada inicialmente 

de forma manual e posteriormente complementada por limpeza automatizada por meio 

de equipamento ultrassônico (ALFA; NEMES, 2004; SOBECC, 2013). Além disso, é 

importante que os profissionais de saúde que utilizam e que processam os PPS com 

design complexo desenvolvam descrição detalhada sobre a forma de acesso aos 

lumens, quer seja por fricção mecânica direta, jatos de água sob pressão quer seja 

através de adaptadores dos canulados em lavadoras ultrassônicas, facilitando a 

padronização dos métodos e evitando falhas no decorrer das etapas do processamento 

(RIBEIRO, 2013) 

Na etapa da limpeza manual, recomenda-se um prévio enxágue para retirada do 

excesso de matéria orgânica, seguido de imersão em solução enzimática com 

realização de pressão negativa no interior do lúmen através do uso de uma seringa, 

garantindo o preenchimento de todo espaço interno com a solução. A imersão em 

solução enzimática deve seguir orientação do fabricante no que diz respeito à diluição 

e tempo. Na complementação, através de limpeza automatizada, deve-se acoplar o 

PPS tubular em adaptadores nas lavadoras termodesinfectoras ou ultrassônicas e 

iniciar o ciclo específico para o tipo de material a ser lavado. Após limpeza, deve-se 

proceder a secagem do PPS através da utilização de ar comprimido (SOBECC, 2013). 

É importante mencionar que a prática de dispor materiais tubulares para escorrer 

pode levar a uma recontaminação decorrente da própria contaminação ambiental, o 

que pode acarretar em aumento da carga microbiana inicial (AFONSO et al, 2006). 
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Posterior à limpeza deve ser realizado o enxágue para retirada total do 

detergente enzimático, seguido de secagem da superfície interna com bicos de ar 

comprimido e da superfície externa com panos limpos. Após a realização desse 

processo, o PPS tubular deve ser colocado em lavadora automatizada para otimizar a 

efetividade da limpeza (CANDÉ et al, 2011). 

Um estudo realizado por Fotedar e Ganju (2015) que avaliou a contaminação 

microbiológica de canais de água utilizados na prática odontológica verificou que 

apenas o flush com seringa na limpeza manual é insuficiente na redução da carga 

microbiana, por essa razão, o uso das pistolas de água sob pressão é útil para o 

enxágue dos tubulares. Caso o produto seja delicado, a pressão deve ser controlada a 

fim de evitar danos ao revestimento interno do lúmen que podem ocasionar ranhuras e 

fissuras que facilitam a adesão de matéria orgânica e consequentemente, a formação 

de biofilmes. 

Um estudo experimental realizado por Alfa e Nemes (2003) com o objetivo de 

avaliar a eficácia da limpeza manual e automatizada de um papilótomo (acessório com 

lúmen longo e estreito que possui três lumens) utilizado em procedimentos 

endoscópicos, verificou que a limpeza automatizada foi mais eficaz em relação a 

manual. O estudo acrescenta ainda que a limpeza foi mais eficaz no lúmen onde foi 

introduzido o dispositivo de retrofluxo. Os autores acrescentam que a sonicação e o 

fluxo de líquido em grandes volumes e altas temperaturas favorecem a eficácia da 

limpeza automatizada. 

Outro estudo (ALFA; NEMES, 2004) analisou o método manual e automatizado 

no processo de limpeza de dispositivos laparoscópicos e verificou que nos PPS com 

lumens estreitos, as lavadoras automatizadas foram mais eficazes que o método 

manual, confirmando ainda que dispositivos que contam com retrolavagem foram mais 

eficazes também nos acessórios testados. 

Martiny, Floss e Zuhlsdor (2004) afirmam que o método mais seguro para 

processamento de PPS, é o método automatizado, porém alerta para o fato dos erros 

durante a preparação de produtos que serão dispostos no interior da lavadora, enfatiza 

a incorreta desmontagem de produtos complexos e a perda da conexão de PPS com 

lúmen nos bicos adaptadores da máquina. É importante que os conectores sejam 

compatíveis com o diâmetro do material tubular a ser lavado, de modo a evitar que a 
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pressão do jato de água acarrete a perda do acoplamento do PPS e do bico adaptador, 

o que ocasiona a falha na limpeza do interior do lúmen. 

Ressalta-se que apesar da recomendação, em muitas instituições de saúde do 

Brasil, os processos de limpeza de PPS de lumens estreitos são realizados de forma 

totalmente manual. Esse fato constitui um grande problema do ponto de vista da 

qualidade do processamento, uma vez que aumenta a possibilidade de falhas na 

limpeza, comprometendo todo o processo de desinfecção e esterilização.  

 

3.4 Tubos de silicone utilizados na assistência hospitalar 

 

Os tubos de silicone são processáveis e não estão relacionados entre os PPS 

de uso único estabelecidos pela legislação nacional (BRASIL, 2006). São amplamente 

utilizados para diversas finalidades, entre elas a oxigenoterapia e a aspiração cirúrgica 

de órgãos e cavidades. São confeccionados em silicone grau farmacêutico e 

apresentam possibilidade de reutilização com esterilização em autoclave a vapor 

saturado sob pressão. 

Os tubos de silicone, quando utilizados em assistência respiratória, são 

considerados produtos semicríticos, visto que entram em contato com membranas 

mucosas ou pele não intacta. Esses dispositivos devem ser livres de todos os micro-

organismos e exigem, no mínimo, desinfecção de alto nível (RUTALA; WEBER, 2013).  

Nesse caso, um pequeno número de esporos bacterianos é admissível pois mucosas 

intactas, tais como as dos pulmões e do trato gastrointestinal, geralmente, são 

resistentes à infecção por esporos bacterianos comuns, apesar de susceptíveis a outros 

micro-organismos, como bactérias, micobactérias e vírus (RUTALA; WEBER, 2008). 

Caso o tubo seja utilizado em atos operatórios para aspiração de cavidades, 

torna-se PPS críticos e deve ser esterilizado. É necessário que as instituições que 

processam esse produto tenham controle sobre sua utilização. Se for impossível o 

rastreamento do uso, como é o caso de grande parte dos CME, é necessário que todos 

os tubos sejam esterilizados. 

 Apesar de utilizados frequentemente em procedimentos básicos e complexos, 

foi encontrado apenas um estudo que investigou os níveis de contaminação presentes 

especificamente nesses materiais.  
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Candé et al (2009) estudaram 60 tubos de silicone utilizados na assistência 

hospitalar de um hospital de grande porte em Goiânia-Goiás. Os autores segregaram 

os tubos utilizados em dois grupos distintos: um grupo composto por 30 tubos lavados 

pela equipe da instituição de saúde, e o outro grupo foi formado por 30 tubos analisados 

após a intervenção do pesquisador nas etapas de limpeza e secagem. A rotina de 

limpeza utilizada em ambos os grupos foi a preconizada pela instituição: pré-enxágue 

dos tubos em água corrente, seguido de imersão em detergente enzimático e aspiração 

do produto até o preenchimento do lúmen, utilizam seringa de 20 mL. Após cinco 

minutos, os tubos eram colocados em uma máquina lavadora por 15 minutos, na qual 

eram realizados movimentos circulares. Posteriormente, era feito o enxágue em água 

corrente, utilizando bicos adaptados às torneiras e secagem com compressas e ar 

comprimido.  

Apesar da rotina de limpeza utilizada ser a padronizada pela instituição, Candé 

et al (2009) ressaltaram a inadequação do protocolo, uma vez que a fricção mecânica 

utilizando escovas apropriadas não era realizada. Após o processo de esterilização, os 

tubos eram coletados de forma estéril na guarda do CME do estudo. No primeiro grupo, 

no qual os tubos eram lavados pela equipe da instituição, dos 30 tubos coletados, 23 

apresentaram cultura positiva para micro-organismos, destacando-se os Stafilococcus 

coagulase-negativos. No segundo grupo, no qual o pesquisador realizou a intervenção, 

foram encontrados oito tubos contaminados.  

Os autores questionam a segurança do processamento de tubos de silicone não 

só por se tratar de PPS longos e de lúmen estreito, mas os múltiplos processamentos 

facilitam o desgaste, colabamento, ressecamento e formação de rachaduras, 

favorecendo a retenção de micro-organismos e formação de biofilmes que dificilmente 

são removidos por limpeza manual (CANDÉ et al, 2009). 

Conhecer a carga microbiana de PPS, bem como os fatores que podem 

influenciar no aumento do bioburden são medidas fundamentais que visam à qualidade 

do processamento e reduzem falhas que possam comprometer a saúde do paciente. 
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3.5 Carga microbiana de produtos para saúde 

 

   O processamento de PPS é uma atividade de alta complexidade, que visa evitar 

qualquer contaminação decorrente do uso dos PPS. Sendo assim, um fator 

preocupante refere-se à transmissão potencial de micro-organismos patogênicos. É 

imprescindível o conhecimento acerca do comportamento dos micro-organismos 

perante as práticas realizadas no processamento, visando adotar medidas que 

previnam a presença de carga bacteriana nos PPS (PADOVEZE; GRAZIANO, 2011).  

  O crescimento de uma população de bactérias ocorre em forma de curva de 

crescimento bacteriano, que ocorre após um tempo de ajuste do micro-organismo ao 

novo ambiente de cultivo, variando entre as diferentes espécies. Portanto, a 

multiplicação não ocorre de imediato, o que caracteriza uma fase de latência, também 

denominada de fase lag (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006) 

  Logo após a ocorrência dessa fase, as células iniciam um processo de 

crescimento celular que ocorre em extensões logarítmicas, ou fase log. Depois segue-

se a fase estacionária, quando a taxa de multiplicação microbiana é igual à taxa de 

morte microbiana devido à produção de elementos tóxicos decorrentes do próprio 

crescimento bacteriano, ocorrendo um platô na curva de crescimento (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

  Para que haja uma efetividade no processamento de PPS, deve-se considerar a 

carga microbiana inicial do produto, que não deve ser maior que a carga existente no 

teste biológico utilizado para validação dos ciclos de autoclaves a vapor saturado sob 

pressão, ou seja 106 de população de micro-organismos viáveis na extensão de todo o 

produto (TESSAROLO et al, 2014). A carga bacteriana (bioburden) é o termo que se 

utiliza para dizer do volume estimado e tipo de contaminantes num objeto a ser 

esterilizado (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

  No caso de esterilização de PPS, a morte microbiana não ocorre ao mesmo tempo 

devido aos vários mecanismos existentes de resistência bacteriana. Por essa razão, é 

necessário considerar o nível de garantia e esterilidade (SAL), que visa descrever a 

população microbiana que foi destruída pelo processo de esterilização. A redução de 

um log (10-1) representa uma redução de 90% da carga microbiana presente no PPS. 

No caso dos processos de esterilização, o SAL é de 10-6, o que significa uma redução 
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de seis logaritmos, ou uma redução do bioburden de um milhão de micro-organismos 

para níveis muito próximos a zero (WOEDTKE; KRAMER, 2008). 

  Fatores como a conformação complexa, desgaste e sítio corporal em que foi 

utilizado representam fatores que ocasionam aumento de carga microbiana, por vezes, 

acima do valor estabelecido para os ciclos de esterilização. Por tanto, o conhecimento 

desses fatores é fundamental para nortear a tomada de decisão dos serviços de 

processamento e desenvolvimento de protocolos e rotinas que visem primar pelas 

melhores práticas no cuidado com PPS. 

  Em 1997, Chan-Myers et al realizaram um estudo que verificou a carga microbiana 

de produtos com lumens rígidos e diâmetro estreito. A verificação foi utilizada em 18 

instrumentos utilizados em cirurgias urológicas. A carga microbiana encontrada não 

ultrapassou 104 UFC. Já Chu et al (1998) verificaram a carga microbiana presente em 

canais de aspiração de 10 colonoscópios imediatamente após o uso e após limpeza 

manual. A carga microbiana encontrada nos canais imediatamente após o uso foi de 

109, reduzindo para 105 após a limpeza. 

  Em 1999, Chu et al, em um outro estudo que verificou a carga microbiana de 60 

instrumentos cirúrgicos sem lúmen utilizados em cavidades estéreis do corpo após o 

uso cirúrgico demonstraram variação de carga entre 102 UFC a 103 UFC. Vilas-Boas et 

al (2009) identificaram a carga microbiana presente em 57 trocartes processáveis 

usadas nas laparoscopias ginecológicas utilizando a mesma metodologia descrita por 

Chu et al (1999). A carga microbiana variou de 1 a 10² UFC.  

  Os estudos (Chan-Myers et al 1997; Chu et al, 1998; Chu et al, 1999; Vilas-Boas 

et al, 2009) utilizaram metodologia semelhante para extração da carga microbiana, 

utilizando flushes ou imersão em água esterilizada, seguida de sonicação em 

equipamento ultrassônico e filtração em membrana 0,45 µm, seguida de incubação em 

placas de petri contendo ágar sangue de carneiro em estufa e posterior contagem das 

UFC. A comparação dos estudos permite a identificação do bioburden do PPS, 

considera os variados locais onde o PPS foi utilizado e determinando o desafio 

encontrado pelos serviços de processamento responsáveis pelo preparo e esterilização 

desses materiais. 

  Penna et al (1999) verificaram a presença de carga microbiana alta, de até 106 

em cateteres de angiografia, sugerindo que permanência de umidade nos materiais 
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associada à contaminação ambiental e contaminação de soluções utilizadas na limpeza 

foram os fatores que contribuíram para a recontaminação dos produtos. 

Estudos mais recentes também encontraram aumento da carga microbiana pós-

limpeza de PPS quando comparada com a carga pré-limpeza (BRUNA et al, 2011; 

OLIVEIRA et al, 2011). Por esse motivo, recomenda-se o uso de luvas de látex, não 

estéreis e sem talco, para o manuseio de PPS, durante as etapas de secagem e 

empacotamento, além de atenção aos cuidados de higiene do ambiente, pois essa 

medida pode minimizar o risco de recontaminação (BRUNA et al, 2011). 

Os estudos encontrados enfatizam a importância do processo de limpeza para a 

eficácia do processamento. Quanto menor a carga microbiana inicial, maior será o nível 

de segurança da esterilidade ou desinfecção atingida no PPS. As técnicas do 

processamento devem permitir a obtenção de itens seguros para os profissionais e 

pacientes durante todo o seu manuseio, preparo e utilização, evitando eventos 

adversos relacionados ao seu reuso (SAITO et al, 2014). Situações que resultam em 

aumento da carga microbiana e recontaminação, durante o processamento de PPS, 

merecem atenção especial.  

 

3.6  Biofilmes em Produtos para Saúde 

 

Além da importância de conhecer a carga microbiana de PPS, um outro fator 

decisivo para a garantia da esterilidade é a presença de biofilmes. Os biofilmes 

consistem em diversas camadas de células microbianas agrupadas, envolvidas em 

material extracelular, formando uma matriz extracelular composta de carboidratos e 

proteínas, DNA extracelular e detritos de células mortas (PAJKOS; VICKERY; 

COSSART, 2004) 

O biofilme protege os micro-organismos das variações ambientais, uma vez que 

aumenta a resistência bacteriana aos antimicrobianos e desinfetantes (REN et al, 

2013), sendo comumente encontrados em superfícies úmidas, incluindo tubulações de 

água, tubos de ventilação e dispositivos médico-hospitalares (PEI et al, 2014). Por ser 

de difícil remoção, os biofilmes dificultam o processamento efetivo de PPS e 

representam desafio no reuso de materiais, uma vez que apresentam forte adesão à 

superfície dos PPS, dificultando o processo de limpeza. 
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Para uma efetiva remoção do biofilme na superfície dos PPS, é necessário que 

a limpeza ocorra o mais precoce possível. Em casos de inviabilização da limpeza 

imediata, é necessário que esse produto seja mantido úmido, na tentativa de evitar que 

a sujidade resseque, dificultando o processo (SOBECC, 2013).  Submeter esse PPS à 

fricção mecânica direta mediante a utilização de escovas, é fundamental para a garantia 

de uma limpeza eficiente. Além disso, um estudo demonstrou que a utilização de 

detergentes enzimáticos de forma isolada, sem a realização de fricção direta, é ineficaz 

na remoção de biofilmes (VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004) 

Vickery, Pajkos e Cossart (2004) ressaltam que a presença de matéria orgânica, 

ao alcançar uma densidade crítica, pode promover um processo de despolimerização, 

soltando fragmentos que podem ser transferidos ao paciente durante o uso desse PPS, 

causando infecções nosocomiais. Para a remoção de biofilmes, a realização de fricção 

mecânica com escovas, seguida de complementação por ultrassom ou jatos de água 

sob pressão, é fundamental. 

 Nesse sentido, os PPS tubulares com lumens estreitos são um grande desafio 

para o processamento seguro, uma vez que a dificuldade na realização de fricção 

mecânica direta favorece o acúmulo de matéria orgânica ,e consequentemente, a 

formação de biofilmes.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

4.1 Tipo e Local do estudo 

 

Estudo experimental que utilizou para análise tubos de silicone oriundos da 

assistência ao paciente cirúrgico, no período transoperatório, selecionados 

aleatoriamente. O estudo foi realizado no período de setembro a novembro de 2015 e 

os tubos foram oriundos do Centro de Material e Esterilização (CME) de um hospital 

geral de grande porte da região Centro-Oeste do Brasil. A instituição conta, atualmente, 

com 235 leitos de internação, 12 salas de cirurgias de diferentes especialidades 

incluindo cardíacas e transplantes renais. Os tubos de silicone em uso na instituição 

seguem um padrão de diâmetro (0,6 cm) e comprimento (150 cm), utilizados tanto para 

procedimentos cirúrgicos, como para aspiração de cavidades quanto para 

procedimentos de oxigenoterapia. Sendo que durante o período da coleta não havia 

separação prévia desses tubos de acordo com a finalidade de uso.  

O CME da referida instituição é centralizado e de classe II, que segundo a 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 15, são responsáveis pelo processamento dos 

PPS para atendimento da demanda de toda a instituição, processando PPS não 

críticos, semicríticos e críticos de formação complexa e não complexa (ANVISA, 

2012a). A média de processamentos realizados mensalmente é de aproximadamente 

25 mil PPS que são esterilizados em três autoclaves a vapor saturado sob pressão.  

 

4.2 Validação do método de extração e quantificação da carga microbiana em 

tubos de silicone 

 

 Considerando que não foram identificados estudos que demonstrassem um 

método para extração e quantificação da carga microbiana de tubos de silicone (Figura 

1), foi necessário, inicialmente, realizar esta validação.   
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Figura 1 – Tubo de silicone utilizado para realização da validação do método. 

 

Para a validação da metodologia de quantificação de carga microbiana, dois 

tubos de silicone novos esterilizados em autoclave a vapor saturado sob pressão a 134º 

C foram utilizados (tubos 01 e 02). Os tubos possuíam características idênticas aos 

utilizados no grupo experimental, sendo transportados até o Laboratório de Análise 

Microbiológica em Saúde do Instituto de Patologia e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás (LAMSA/IPTSP/UFG) onde foram contaminados artificialmente com 

amostras bacterianas de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953®). A 

contaminação artificial foi necessária exclusivamente para validação do método, uma 

vez que se faz imprescindível obter-se uma carga microbiana controlada para 

verificação da técnica mais eficiente na recuperação de micro-organismos.  

O Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953®) foi escolhido pelo fato de ser 

um micro-organismo gram-positivo esporulado e não patogênico, utilizado no 

monitoramento e validação de ciclos de esterilização por vapor saturado sob pressão.  

 O preparo do caldo contendo 106 esporos bacterianos de Geobacillus 

stearothermophilus foi realizado a partir de uma unidade de indicador biológico, 

contendo o micro-organismo, que foi isolado e inoculado em 200 mL de caldo Brain 

Heart Infusion (BHI), esterilizado e incubado em estufa a 35ºC por 24 horas. O caldo 

BHI foi escolhido por ser amplamente utilizado na recuperação de micro-organismos 

fastidiosos ou não, incluindo bactérias aeróbicas, anaeróbicas e fungos, sendo o 

crescimento dos micro-organismos confirmado pela turvação da solução (ANVISA, 

2004). Para garantir a presença do Geobacillus stearothermophilus na solução utilizada 

para indução da contaminação dos tubos, foram realizados os controles positivos por 

meio da confirmação visual de turvação, após 24 horas de incubação. 
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 A solução bacteriana foi injetada nos tubos de silicone para contaminação 

microbiológica induzida utilizando o cálculo do volume de sólidos geométricos de 

conformação cilíndrica (PAIVA, 2009). Sendo assim, o volume de solução a ser injetado 

foi estimado considerando a área do tubo de forma que o líquido lavasse todo o seu 

interior.  

 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝑳 

Sendo:  

V = volume do líquido a ser injetado;  

π é a constante de proporcionalidade entre o perímetro e o diâmetro de uma 

circunferência com valor igual a 3,14; 

r = raio interno, considerando que o raio de um círculo é a distância que existe entre o 

ponto central até a borda periférica, ou seja, é a metade do diâmetro. 

L = comprimento do tubo. 

 

 O diâmetro dos tubos utilizados e seu comprimento são de 0,6 cm e 150 cm, 

respectivamente, sendo assim: 

 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝑳 

V=3,14. (0,3)2. 150 

V=3,14. 0,09. 150 

V= 42,39 mL 

 

Dessa maneira, os tubos foram preenchidos com um total de 42 mL de solução 

microbiológica. Para a realização do procedimento, dois auxiliares de pesquisa 

mantiveram o tubo em posição de “U” no qual foi injetada a solução contaminada com 

o micro-organismo utilizando seringa de 60 mL. Posteriormente as duas extremidades 

dos tubos foram vedadas com lacre plástico, os tubos foram acondicionados à 

temperatura ambiente por 80 minutos para contaminação das paredes internas do 

lúmen (LOPES; GRAZIANO; PINTO, 2011). Os lacres foram removidos, utilizando 

tesoura esterilizada, e a solução microbiológica foi recuperada, utilizando-se seringa de 

60 mL e a mesma solução foi desprezada em recipiente apropriado, a qual foi 

submetida a autoclavação para descarte. 
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Em seguida, água destilada esterilizada (flush) foi injetada no interior dos tubos 

contaminados que foram novamente vedados: 

- Tubo 01: Não foi submetido ao processo de sonicação (procedimento que 

emprega ultrassom para desprender partículas aderidas a superfícies), sendo que a 

totalidade da água do interior do tubo foi prontamente coletada utilizando seringa de 60 

mL e submetida à filtração por membrana millipore 0,45 μm, utilizando dispositivo holder 

para seringa submetido ao processo de autoclavação em 121ºC (Figura 2). A 

membrana (Figura 3) foi então removida assepticamente do dispositivo com auxílio de 

uma pinça esterilizada e depositada na superfície do Ágar Nutriente, em placa, e 

mantida em estufa a 35ºC por 24 horas. 

O Ágar Nutriente foi o meio de escolha para o crescimento microbiano por ser 

um meio nutritivo, não seletivo e que permite o desenvolvimento de uma grande 

variedade de micro-organismos pouco exigente. É um meio relativamente simples, de 

fácil preparação e de custo acessível, muito empregado nos procedimentos 

laboratoriais de microbiologia (ANVISA, 2013). 

A filtração por membrana é uma técnica que utiliza uma barreira física, sob a 

forma de membrana porosa ou filtro, para separar as partículas em um fluído, 

constituindo em um método rápido e preciso para isolamento e identificação de colônias 

bacterianas em meios líquidos (THOMET, GALLMANN, 2003). Para a filtração de água, 

é recomendada a utilização de membranas esterilizadas descartáveis de 0,45 µm de 

porosidade, devendo ser utilizadas uma para cada amostra analisada. 

- Tubo 02: Foi submetido a cinco minutos de sonicação, conforme descrito por 

Trampuz et al (2007), em lavadora ultrassônica de frequência 40 kHz (Figura 4). A água 

injetada no interior do lúmen foi recolhida com seringa esterilizada de 60 mL e 

submetida às mesmas condições descritas para o tubo 01. 

 

                

Figura 2 – Dispositivo holder para seringa       Figura 3 – Membrana Millipore 0,45 μm  
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Figura 4 – Equipamento ultrassônico utilizado para sonicação das amostras 

 

Após 24 horas de incubação em estufa a 35ºC, houve crescimento das unidades 

formadoras de colônia (UFC) de Geobacillus stearothermophilus na superfície da 

membrana. As membranas foram removidas e depositadas em tubos de ensaio 

contendo 1 mL de solução salina 0,9% esterilizada. As membranas foram agitadas em 

vórtex por cinco minutos e, posteriormente, utilizou-se o método da alça calibrada (0,01 

mL), para inoculação da solução na superfície do ágar Nutriente (OPLUSTIL et al., 

2010; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

O método de alça calibrada utilizou a solução salina a 0,9% não diluída para 

realização de semeadura utilizando-se uma alça de plástico descartável de diâmetro 

calibrado capaz de carrear uma quantidade fixa da solução, padronizando desse modo 

o fator de diluição (ANVISA, 2004). Nesse caso, o fator de calibração da alça utilizada 

foi de 0,01 mL, ou seja, cada colônia encontrada na placa, após a utilização da alça, 

corresponde a 100 UFC/mL. Esse procedimento proporciona, invariavelmente, uma 

separação que permite mais precisamente a contagem das UFC (CAMARGO et al, 

2001). O meio de cultura foi incubado a 35ºC por 24 horas. 

Observou-se o crescimento de micro-organismos em ambos os procedimentos 

(tubo 01 e 02). Porém, verificou-se que no procedimento em que houve o emprego da 

sonicação, o crescimento foi mais significativo, sendo esse o método escolhido para o 

estudo (Figura 5 e 6).  
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Figura 5 – Crescimento bacteriano do filtrado sem sonicação, tubo 01 

 

 

Figura 6 – Crescimento bacteriano do filtrado com sonicação, tubo 02. 

  

 A figura 7 demonstra as etapas realizadas para validação do método de extração 

de carga microbiana em tubos de silicone. 

 



44 

 

 

 

Figura 7 – Fluxograma para validação do método de extração e quantificação da carga 
microbiana de tubos de silicone. Goiânia, 2015. 

 

A técnica de contaminação artificial descrita foi utilizada exclusivamente para a 

validação do método de quantificação de carga microbiana em tubos de silicone. A 

coleta de dados para o grupo experimental foi realizada utilizando-se os tubos da 

assistência hospitalar, provenientes das unidades de saúde do hospital, cujas etapas 

estão descritas a seguir.  

 

4.3 Grupo experimental: avaliação da carga microbiana dos tubos de silicone 

utilizados na assistência hospitalar 

 

Após consentimento do diretor clínico do hospital (Apêndice I)  e do Responsável 

Técnico do CME (Apêndice II), local da coleta, foram avaliados 10 tubos de silicone 

com as mesmas características físicas dos empregados no método de validação e que 



45 

 

 

foram utilizados na assistência a pacientes no período transoperatório na instituição 

hospitalar. Nessa instituição, os tubos de silicone são reutilizados e passam pelo 

processo de esterilização a vapor saturado sob pressão. Após a limpeza dos tubos 

pelos profissionais (primeira etapa do processamento), foram coletados aleatoriamente 

pelo pesquisador, utilizando sacos esterilizados para a transferência para a área de 

preparo. Foram excluídos os tubos com presença de ranhuras e sinais de desgastes. 

Na instituição, a rotina de limpeza estabelecida para tubos de silicone segue um 

fluxograma que inclui: pré-enxágue dos tubos em água corrente, seguido de imersão 

em detergente enzimático e aspiração do produto até o preenchimento de todo lúmen, 

utilizando seringa de 20 mL. Após cinco minutos, período de imersão recomendado 

pelo fabricante, os tubos são acoplados em um adaptador para torneira, são 

enxaguados e secos por ar comprimido ou dispostos em suporte para escorrer.  

Apesar da existência de lavadora ultrassônica e termodesinfectora na unidade, 

a mesma não é utilizada para limpeza dos tubos de silicone, conforme verificado 

previamente no POP da instituição, sendo utilizada, exclusivamente, para limpeza e 

desinfecção física de PPS termossensíveis, como nos casos de kits de aerossol e 

circuitos de anestesia.  

 

4.3.1 Quantificação da carga microbiana  

 

Os tubos de silicone foram transportados para o laboratório de análises clínicas 

da instituição para o processamento do material que foi realizado pelo pesquisador, 

devidamente, paramentado (máscara, luvas e jaleco) na cabine de segurança biológica 

classe II. Para o processamento das amostras, o tubo foi inicialmente fragmentado e 

identificado em três partes iguais de 50 cm de comprimento utilizando lâmina de bisturi 

esterilizada, considerando extremidades (E1 e E2) e meio (M) (Figura 8). 
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Figura 8 – Fluxograma de segmentação do tubo em três porções distintas 
 
 

Posteriormente, cada um dos três fragmentos de 50 cm foi novamente fracionado 

em três outras porções iguais, constituindo nove porções de 16,7 cm, as quais foram 

submetidas à análise, conforme intervalos de tempo pré-estabelecidos: zero, 12 e 24 

horas. Esse procedimento foi realizado com o objetivo de constatar mais precisamente 

a distribuição da contaminação microbiana no lúmen do tubo, sendo que, dessa forma, 

a amostra foi constituída por 90 fragmentos (10 tubos x nove porções) (Figura 09). 

Exemplo: o fragmento E1 (extremidade 1) foi fracionado em três porções, e cada um 

desses foi analisado em tempos distintos (zero, 12 e 24 horas). 

 

 

 

Figura 9– Fluxograma demonstrando nova segmentação do tubo em nove porções 
 

Em seguida, as porções foram devidamente identificadas com fita adesiva com 

o código do tubo (Figura 10), sua porção (E1, M, E2) e o tempo em que permaneceriam 

armazenadas (zero, 12 e 24). 
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Figura 10–Tubo 01 fragmentado em 09 porções identificadas com fita adesiva 

 

As porções analisadas no tempo zero foram levadas imediatamente em sacos 

esterilizados ao LAMSA/IPTSP/UFG, dentro de um recipiente plástico com tampa e à 

temperatura ambiente. Os tubos de tempo 12 e 24 foram encaminhados ao CME da 

instituição onde permaneceram armazenados nas mesmas condições empregadas na 

unidade. No local, os tubos permanecem em um cesto de plástico de aproximadamente 

200 litros com tampa, em ambiente com pouca iluminação e sem refrigeração, 

aguardando a etapa do empacotamento. As porções, nos diferentes intervalos de 

tempo estabelecidos, foram submetidas à análise microbiológica para quantificação da 

carga microbiana em até uma hora após a coleta.  

 
4.3.2 Análise microbiológica 
 
 

Para a contagem da carga microbiana presente no lúmen das porções, foi 

injetada água destilada no interior de cada um, considerando o cálculo de volume 

previamente demonstrado na validação do método, conforme o comprimento das 

porções dos tubos (16,7 cm de comprimento), sendo assim: 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝑳 

V=3,14. (0,3)2. 16,7 

V=3,14. 0,09. 16,7 

V= 4,7 mL 
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O cálculo demonstrou que a quantidade de água a ser injetada nas porções era 

de 4,7 mL. As porções contendo a água destilada foram vedadas utilizando lacre 

plástico (Figura 11) e submetidas ao processo de sonicação por cinco minutos. 

Posteriormente, os lacres foram cortados com tesoura esterilizada, e a água coletada 

com seringa de 20 mL. A água coletada foi submetida ao processo de filtração em 

dispositivo holder para seringa e membrana de filtração 0,45 µm, conforme o método 

de validação descrito. 

 

Figura 11– Fragmento do tubo vedado com lacre plástico 
 

As membranas de filtro foram então dispostas na superfície do ágar Nutriente, 

incubadas em estufa a 35ºC por até 24 horas. Para viabilização da contagem, no 

entanto, foi necessária a utilização do método de alça calibrada, uma vez que houve 

grande crescimento microbiano na superfície da membrana, o que inviabilizou a 

contagem das UFC diretamente em sua superfície (OPLUSTIL et al., 2010; TORTORA; 

FUNKE; CASE, 2012).  

 

         

Figura 12. Crescimento das colônias microbianas sobre a membrana, após 24 horas 
de incubação em estufa a 35º 
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Sendo assim, as membranas foram removidas da superfície do meio, utilizando 

pinça esterilizada e colocadas em tubos de ensaio, contendo 1 mL de solução salina 

0,9% esterilizada para contagem das colônias (Figura 13). 

 

 

Figura 13 -  Tubo de ensaio contendo a membrana em solução salina 0,9% 

 

Os tubos de ensaio foram agitados em vórtex por cinco minutos para 

desprendimento das células bacterianas, e a solução inoculada na superfície do ágar 

Nutriente, pelo método da alça calibrada de 0,01mL em técnica de varredura. O meio 

foi incubado durante 24 horas, e o número de UFC foi contado, utilizando lente 

convergente de aumento (Figura 14) (OPLUSTIL et al., 2010; TORTORA; FUNKE; 

CASE, 2012). 

 

Figura 14. Crescimento das colônias microbianas em ágar Nutriente, após utilização 
do método da alça calibrada  
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 A figura 15 demonstra as etapas realizadas para avaliação microbiológica do 

grupo experimental. 

 

 

Figura 15: Fluxograma de análise microbiológica para o grupo experimental. Goiânia, 
2015. 

 

O número de UFC correspondente a cada fragmento analisado foi multiplicado 

pelo fator de conversão da alça (0,01 mL) para conversão da unidade em mililitro, 

indicando o número de UFC/mL, conforme a técnica padrão de alça calibrada: 

 

Número de UFC x100 = UFC/mL 

 

Para quantificação da carga microbiana total do lúmen na porção analisada, o 

resultado das UFC/mL encontrado foi multiplicado pela quantidade de água injetada no 

interior do tubo (4,7mL): 
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UFC/mL x 4,7mL = Carga microbiana da porção do tubo  

 

4.4 Grupo Controle Negativo 

 

Um grupo controle negativo foi realizado para comparação dos resultados 

encontrados. Para a formação desse grupo, foram utilizados 

A: Tubos empregados na assistência hospitalar foram coletados, aleatoriamente, 

em tréplica (n=3) nas mesmas condições descritas, porém lavados pelo pesquisador.  

B: Tubos novos com as mesmas características não submetidos à limpeza (n=3). 

Para a limpeza dos tubos do grupo A, o pesquisador paramentou-se com todos 

os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para adentrar ao expurgo: 

touca, óculos, máscara N-95, capote, avental impermeável, luvas grossas de borracha 

e botas.  

Para a limpeza, foram realizadas as seguintes etapas: o tubo coletado foi 

submetido à pré-enxague com água filtrada sob pressão com auxílio de pistola, seguida 

de imersão em detergente enzimático por cinco minutos com realização de pressão 

negativa no interior do lúmen com seringa de 20 mL, conforme indicação do fabricante. 

Os tubos foram friccionados com escova compatível com o diâmetro do lúmen e 

posteriormente foram retirados da solução e acoplados aos adaptadores na lavadora 

ultrassônica, onde procedeu-se a limpeza.  

A lavadora ultrassônica utilizada foi a da própria instituição, onde há apenas um 

ciclo validado para todos os instrumentais, com padrão de 20 minutos de sonicação. A 

lavadora possui frequência do ultrassom de 38 kHz, utilizando água aquecida a 60ºC, 

seguida de enxágue em água filtrada. Com o término do ciclo, os tubos foram removidos 

e secos com compressa no lado externo e com ar comprimido no interior do lúmen, 

conforme demonstra a figura 16. Os tubos do grupo B foram avaliados sem submissão 

ao processo de limpeza. 
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                             (A)                                                                (B)                                      

               

                             (C)                                                                (D) 

                

                            (E)                                                                  (F) 

                

                            (G)                                                                  (H) 

                     

(A) Tubo utilizado na assistência respiratória recepcionado no CME (B) Aplicação de jatos de 
água sob pressão para remoção do excesso de matéria orgânica (C) Imersão em detergente 
enzimático (D) Aspiração da solução para o lúmen e imersão por cinco minutos (E) Fricção 
mecânica com escova (F) Enxágue em água corrente (G) Aplicação de ultrassom em 
lavadora ultrassônica (H) Secagem com ar comprimido. 

 
Figura 16 - Etapas realizadas para limpeza dos tubos do grupo controle negativo 
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Para a quantificação de carga microbiana do grupo A e B, os tubos foram 

fragmentados e avaliados com a mesma metodologia descrita. Foi considerado 

contaminação significativa para este estudo, todos os tubos que obtiveram UFC 

maiores que os encontrados no grupo controle negativo (grupo A).  

 A figura 17 demonstra o fluxo utilizado para formação dos grupos A e B do 

controle negativo. 

 

 

Figura 17: Etapas para formação dos grupos A e B do controle negativo. 

 

 4.5 Grupo Controle Positivo 

 

 Foi realizado com três tubos de silicone utilizados na assistência transoperatória 

com matéria orgânica visível e encaminhados ao CME para processamento, 

imediatamente após a sua chegada na unidade e antecedendo qualquer procedimento 

das etapas de limpeza. Os tubos em tréplica foram enviados ao LAMSA/IPTSP/UFG, 

em sacos estéreis dentro de recipiente plástico fechado, onde foram fragmentados 

seguindo as mesmas etapas descritas para os demais grupos. 

Devido à grande quantidade de matéria orgânica, não foi possível armazenar as 

porções na instituição, tendo sido necessário guardá-las uma a uma em recipientes 

separados onde ficaram armazenadas no LAMSA/IPTSP/UFG, em local sem 

iluminação (simulando a guarda dos tubos do grupo experimental). 

 Os tubos do grupo controle positivo seguiram a mesma metodologia descrita 

para os demais grupos, porém devido ao alto grau de contaminação com quantidades 

elevadas de UFC, para a quantificação, foram utilizadas alças calibradas com fator de 
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calibração de 0,001 mL, o que possibilitou a quantificação da carga mais facilmente, 

sendo assim, cada colônia identificada por campo na placa, correspondeu a 1000 

UFC/mL. 

O número de UFC foi dividido pelo fator de calibração da alça (0,001 mL) e, 

posteriormente, foi multiplicado pela quantidade de água injetada na porção do tubo, 

conforme padronização da técnica de alça calibrada descrita anteriormente:  

 

Número de UFCx1000 = UFC/mL 

 

UFC/mL x 4,7 mL = Carga microbiana da porção do tubo  

 

                

 Figura 18 – Fluxograma de composição do grupo controle positivo, Goiânia, 2015. 
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4.6 Cálculos da carga microbiana total do tubo 

 

Para análise dos resultados e quantificação da carga microbiana nos tubos do 

grupo experimental e controles, foi necessário considerar a carga microbiana presente 

no comprimento total do tubo (150 cm).  

 

 

Figura 19 – Etapas realizadas para os grupos controle e experimental após aplicação 
do método de extração da carga microbiana. Goiânia, 2015.  

 

 

O cálculo da carga microbiana total foi realizado, considerando a média da carga 

microbiana entre as três porções (E1, M e E2) de 16,7 cm de cada tubo, tendo sido 

realizado para cada um dos intervalos de tempo (zero, 12 e 24) estabelecidos: 

 

Média da Carga microbiana do Tubo X(Tempo Y)= Carga microbiana de (E1+M+E2) 

                                                                                                                  3 

Sendo:  

X = número do tubo 

Y = tempo de armazenamento estabelecido (zero, 12 ou 24) 

 

O cálculo da média de E1, M e E2 permite encontrar um valor representativo de 

UFC na distribuição do fragmento (16,7 cm). Para estimar o valor de UFC total do tubo, 

pega-se o valor encontrado com o cálculo da média, multiplicado pelo comprimento 

total do tubo (150 cm), para verificação da quantidade total de UFC em todo o seu 

comprimento. 
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Carga microbiana total do Tubo X (Tempo Y) = Média da Carga microbiana do Tubo X(Tempo Y) x 150 

                                                                                                              16,7 

 

 Exemplo: Para o tubo número 01 no tempo zero, considera-se a média da carga 

microbiana encontrada em E1, M e E2. A média encontrada foi então multiplicada pelo 

comprimento total do tubo (150 cm) e posteriormente dividida pelo tamanho das 

porções. Para o mesmo tubo 01, os demais tempos 12 e 24 utilizaram o mesmo cálculo. 

Após a realização do cálculo para os tubos em todos os tempos de armazenamento, os 

valores encontrados foram expressos em potência logarítmica para análise. 

 

4.7  Análise do biofilme: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Dos 10 tubos analisados no grupo experimental, foram selecionados 

aleatoriamente três tubos para verificação da existência de biofilme por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). Para isso, uma porção de aproximadamente um 

centímetro foi removida de cada um dos fragmentos E1, M e E2 antes de serem 

submetidos ao método de extração de carga microbiana. Os fragmentos foram 

colocados em Eppendorfs, identificados e enviados imediatamente ao Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução da Universidade Federal de Goiás 

(LabMic/UFG) para análise do biofilme.  

Para preparação dos fragmentos, os mesmos foram fixados em 2% 

glutaraldeído, 2% paraformaldeído e 3% sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1M 

de pH 7,2. Os fragmentos foram lavados em tampão cacodilato 0,1M por três vezes 

durante cinco minutos cada e desidratados em série gradual de etanol (etanol 30%, 

50%, 70%, 80%, 90% e 100%) por duas vezes. Posteriormente, foi realizada 

desidratação com HMDS (Hexamethyldisilazane) e metalização através do Denton 

Vacuum, Desk V. 

Os fragmentos foram submetidos ao sistema de secagem de amostras pelo 

ponto crítico de CO2, Autosamdri®, 815, Series A e encaminhados para leitura em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, 

Thermo scientific NSS SpectralImaging. 

https://www.labmic.ufg.br/pages/45787
https://www.labmic.ufg.br/pages/45787
https://www.labmic.ufg.br/pages/45686
https://www.labmic.ufg.br/pages/45686
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Foi verificado, no entanto, que o método utilizado para análise não possibilitou a 

visualização do biofilme ou demais características fundamentais para esta fase do 

estudo. Por isso, os fragmentos avaliados precisaram ser descartados, sendo 

necessário a realização de nova metodologia de preparação e análise. 

Como a etapa de extração e quantificação da carga microbiana havia sido 

concluída e considerando a identificação do biofilme como fundamental para 

complementação do estudo, optou-se pela avaliação de tubos de silicone utilizados na 

assistência hospitalar que não haviam sido submetidos ao método de extração de carga 

microbiana. Para isso, foi realizada uma parceria com o Laboratório do Núcleo de 

Estudos de Prevenção e Controle de Infecção nos Serviços de Saúde (NEPECISS) da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP para nova preparação e avaliação dos 

fragmentos. 

Sendo assim, a avaliação da formação de biofilme foi realizada em três tubos de 

silicone diferentes dos submetidos à extração da carga microbiana e mantendo as 

demais características de serem utilizados na assistência hospitalar e após o processo 

de limpeza instituído pelos trabalhadores da instituição.  

Para o grupo controle negativo foi utilizado um tubo novo e sem uso, e para o 

controle positivo, um tubo visivelmente sujo, não submetido à etapa de limpeza. 

. Respectivamente, dessas três partes E1 (extremidade 1), M (meio) e E2 

(extremidade 2) foram cortadas as amostras de fragmentos F1, F2 e F3 com, 

aproximadamente, 1cm de comprimento (Figura 15). 

                     F1                                       F2                                        F3 

 

  

Figura 20. Representação de um tubo de silicone fragmentado em três partes (E1, M, 
E2) e amostras de fragmentos (F1, F2 e F3) para avaliação em MEV. 

 

As amostras dos fragmentos dos tubos foram transferidas com pinça esterilizada 

para tubos Eppendorf (1,5mL), contendo 1,0mL de glutaraldeído a 2,5% em tampão 

cacodilato de sódio a 0,1M e pH 7,4, para fixação e armazenamento (Figura 16). 

 

E1 M E2 
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Figura 21. Estante com tubos Eppendorf contendo as amostras dos fragmentos dos 
tubos de silicone. 
   

Os tubos Eppendorf com as amostras dos tubos foram identificados, protegidos 

da luz com papel alumínio, armazenados sob refrigeração em caixa de isopor e 

transportados ao Laboratório do Núcleo de Estudos de Prevenção e Controle de 

Infecção nos Serviços de Saúde (NEPECISS), da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto – USP para o processamento e análise em MEV. A técnica de preparação das 

amostras para análise em MEV foi realizada de acordo com Watanabe (2007) e Souza 

(2014). 

Após a fixação, por no mínimo 12h, as amostras foram assepticamente cortadas 

ao meio, para a exposição da face interna dos tubos e desidratadas em série de álcoois 

a 15, 30, 50, 70, 95 e 100%, durante 15 minutos para cada concentração. Uma vez 

desidratados, os fragmentos foram transferidos para tubos Eppendorf perfurados, 

centrifugados à baixa velocidade (300rpm) a 40ºC por 20min para secagem e 

armazenados em contêiner com sílica, a fim de se evitar a incorporação de água. 

As amostras foram fixadas em um suporte para secagem com CO2, no ponto 

crítico, em aparelho Bal-Tec CPD 030 (Critical Point Dryer – Fürstentum – 

Liechtenstein). Em seguida, procedeu-se à montagem das amostras em “stubs” 

metálicos e à metalização com ouro (20KV, 15mAp, 2min) para torná-las condutoras. 

Os fragmentos foram submetidos à análise descritiva, principalmente quanto à 

presença de biofilme, por meio do microscópio eletrônico de varredura JSM – 6610LV 

(JeolLtd. Tokyo) e do programa SEM ControlUser Interface v. 3.06 (JEOL TECHNICS, 

2011), que processou as imagens digitais. 

 

  

 



59 

 

 

4.8  Análise dos Dados 

 

Os dados foram processados utilizando o software IBM® SPSS® - Statistical 

Package for the Social Sciencies, versão 21.0 e foram realizados procedimentos de 

estatística descritiva e inferencial (Teste t de Student) adotando-se p<0,05.  

 

4.9 Procedimento Ético  

 

Esse estudo obteve aprovação em Comitê de Ética (protocolos nº 1.000.946 e 

1.277.077), anexos I e II e para o seu desenvolvimento foram observadas todas as 

recomendações previstas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise microbiológica dos tubos de silicone 

 

5.1.1 Validação do método para extração e quantificação da carga microbiana de 

tubos de silicone 

 

  O método de escolha para extração e quantificação da carga microbiana nos 

tubos de silicone validado seguiu as seguintes etapas:  

 

Figura 22.  Fluxograma demonstrando o método utilizado para validação da extração 
e quantificação da carga microbiana em tubos de silicone. Goiânia, 2015 
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5.1.2 Grupo Controle Negativo 

 

O grupo controle negativo (n=3) composto por tubos de silicone lavados pelo 

pesquisador (Grupo A) foi analisado, e os resultados estão dispostos na tabela 01.  

 

Tabela 1 – Carga microbiana de tubos de silicone do grupo controle negativo, conforme 
os diferentes intervalos de tempo. Goiânia – Goiás, 2015.  

 Carga microbiana (UFC)  

N Tubo UFC (T0) UFC (T12) UFC (T24) 

1 3,9.102 3,1.102 3,3.102 

2 5,9.102 4,0.102 4,6.102 

3 5,8.103 4,9.103 4,5.103 

 

 No controle negativo composto por tubos do grupo B, constituídos por tubos 

novos, não submetidos à limpeza, não houve crescimento microbiano. 

 

5.1.3 Grupo Controle Positivo 

 

 A avaliação do grupo controle positivo (n=3) está representada na tabela 02. 

 

Tabela 2 – Carga microbiana de tubos de silicone do grupo controle positivo conforme 
os diferentes intervalos de tempo. Goiânia – Goiás, 2015.  

 Carga microbiana (UFC)  

N Tubo UFC (T0) UFC (T12) UFC (T24) 

1 4,8.106 4,0.107 3,7.108 

2 5,3.105 4,7.106 4,6.107 

3 5,8.105 5,4.106 5,0.107 

 

5.1.4 Grupo Experimental - Carga microbiana de tubos de silicone oriundos da 

assistência ao paciente cirúrgico no período transoperatório 

 

Os resultados da análise de 10 tubos de silicone, considerando o comprimento 

total do tubo, nos diferentes intervalos de tempo, foram apresentados em unidades 

formadoras de colônias (UFC), colocados em potência logarítmica, e estão descritos na 

tabela 3.   
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Tabela 3. Unidades formadoras de colônias em tubos de silicone utilizados na 
assistência hospitalar, após a limpeza e conforme os intervalos de tempo zero, 12 e 24 
horas de guarda, antecedendo o preparo para a esterilização. Goiânia – Goiás, 2015. 

 Carga microbiana (UFC)  

N Tubo UFC (T0) UFC (T12) UFC (T24) 

1 1,8.103 2,0.104 1,1.105 

2 1,2.103 1,9.104 9,8.105 

3 2,7.103 2,3.104 1,1.105 

4 1,6.103 1,4.104 1,1.105 

5 1,4.103 1,4.104 1,2.105 

6 1,3.103 1,3.104 1,0.105 

7 1,2.102 1,2.103 1,0.104 

8 1,2.103 1,3.104 1,3.105 

9 1,5.102 1,7.103 1,2.104 

10 1,0.103 1,2.104 1,0.105 

 

O aumento verificado no lúmen dos tubos de silicone (n=10), nos diferentes 

intervalos de tempo, foi da ordem de uma grandeza na escala logarítmica a cada 12 

horas, conforme demonstra a figura 23. 

 

 

Figura 23– Aumento da carga microbiana total em potência logarítmica de acordo com 
os diferentes intervalos de tempo zero, 12 e 24 horas de guarda, antecedendo o preparo 
para a esterilização. Goiânia – Goiás, 2015. 

 

 Para verificação da correlação entre o aumento da carga microbiana do tubo de 

silicone nos diferentes intervalos de tempo (n=10), foi realizado o cálculo da média e 

do desvio padrão, seguido de aplicação do teste t para amostras pareadas, 

comparando as médias das cargas totais nos tempos zero e 12, zero e 24 e 12 e 24. A 

aplicação do teste t demonstra haver diferença estatística (p < 0,05) entre o aumento 
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da carga microbiana nos tubos de silicone em relação a todos os intervalos de tempo 

testados, conforme demonstrado na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Média (M), desvio padrão (DP) e teste t para amostras pareadas entre as 
cargas microbianas totais de tubos de silicone (n=10) utilizados na assistência 
hospitalar, conforme os intervalos de tempo zero, 12 e 24. Goiânia – Goiás, 2015.   
 

 T0        T12          T0           T24             T12         T24 

M 1291,20 

(772,69) 

1546 

(822,96) 

1291,20 

(772,69) 

94550,70 

(45050,13) 

1546 

(822,96) 

94550,70 

(45050,13) DP 

           p = 0,03                 p< 0,01                 p< 0,01 

 

 A variação da carga microbiana entre as diferentes porções do tubo, nos 

diferentes intervalos de tempo, é demonstrada nas tabelas 5, 6 e 7. 

 

Tabela 5 – Carga microbiana (UFC) das extremidades (E1 e E2) e meio (M) de tubos 
de silicone utilizados na assistência hospitalar no tempo T0. Goiânia – Goiás, 2015. 
 

Tubo Total E1 (UFC) M (UFC) E2 (UFC) 

1 1,9.103 2,0.102 2,1.102 2,2.102 

2 1,3.103 1,5.102 1,3.102 1,5.102 

3 2,7.103 3,0.102 3,2.102 3,0.102 

4 1,6.103 2,0.102 1,8.102 1,7.102 

5 1,4.103 1,5.102 1,6.102 1,7.102 

6 1,3.103 1,6.102 1,4.102 1,5.102 

7 1,3.102 1,4.101 1,3.101 1,5.101 

8 1,3.103 1,5.102 1.4.102 1,3.102 

9 1,5.102 1,7.101 1,8.101 1,6.101 

10 1,0.103 1,0.102 1,4.102 1,0.102 
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Tabela 6 – Carga microbiana (UFC) das extremidades (E1 e E2) e meio (M) de tubos 
de silicone utilizados na assistência hospitalar no tempo T12. Goiânia – Goiás, 2015.  
 

Tubo Total E1 (UFC) M (UFC) E2 (UFC) 

1 2,1.104 2,5.103 2,3.103 2,2.103 

2 1,9.104 2,0.103 2,1.103 2,3.103 

3 2,4.104 2,5.103 2,8.103 2,7.103 

4 1,5.104 1,8.103 1,5.103 1,7.103 

5 1,4.104 1,5.103 1,8.103 1,5.103 

6 1,4.104 1,4.103 1,6.103 1,6.103 

7 1,3.103 1,3.102 1,4.102 1,5.102 

8 1,3.104 1,4.103 1,5.103 1,6.103 

9 1,8.103 1,8.102 2,0.102 2,1.102 

10 1,2.104 1,4.103 1,2.103 1,5.103 

 

 
Tabela 7 – Carga microbiana (UFC) das extremidades (E1 e E2) e meio (M) de tubos 
de silicone utilizados na assistência hospitalar no tempo T24. Goiânia – Goiás, 2015. 
 

Tubo Total E1 (UFC) M (UFC) E2 (UFC) 

1 1,1.105 1,2.104 1,4.104 1,1.104 

2 9,9.104 1,0.104 1,1.104 1,2.104 

3 1,1.105 1,5.104 1,2.104 1,1.104 

4 1,2.105 1,3.104 1,4.104 1,2.104 

5 1,3.105 1,2.104 1,6.104 1,5.104 

6 1,1.105 1,1.104 1,2.104 1,3.104 

7 1,1.104 1,1.103 1,3.103 1,2.103 

8 1,4.105 1,5.104 1,6.104 1,5.104 

9 1,3.104 1,1.103 1,7.103 1,4.103 

10 1,1.105 1,3.104 1,1.104 1,2.104 

 

 Para a comparação das UFC entre as diferentes porções do tubo e os intervalos 

de tempo, o teste t para amostras pareadas foi calculado, considerando a média e o 

desvio padrão entre as porções. A tabela 8 demonstra o valor de p entre E1 e M, M e 

E2 e E1 e E2 nos tubos analisados. Verificou-se a inexistência de correlação entre a 

carga microbiana das diferentes porções do tubo para o mesmo intervalo de tempo 

averiguado (p < 0,05). 
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Tabela 8 – Média (M), desvio padrão (DP) e teste t para amostras pareadas para 
comparação de carga microbiana, nas diferentes porções do tubo de silicone (n=10). 
Goiânia – Goiás, 2015.  
 

Tempo  Total E1 (UFC) M (UFC) E2 (UFC) (E1,M) (M,E2) (E1,E2)

0 M 1291,20 

(772,69) 

144,10 

(85,59) 

145,10 

(88,28) 

142,10 

(86,06) 

  

DP 

12 M 13595,60 

(7370,40) 

1481,00 

(815,52) 

1514,00 

(844,43) 

1546,00 

(822,96) 

  

DP 

24 M 94550,70 

(45050,13) 

10320,00 

(5103,33) 

10900,00 

(5275,52) 

10360 

(4978,88) 

  

DP 

 

Os resultados demonstram diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das porções E1, M e E2 dos tubos analisados quando submetidos a intervalos 

de tempo distintos (zero, 12 e 24), evidenciando aumento da carga microbiana entre as 

porções armazenadas em tempos diferentes (Tabela 9). Não há correlação entre as 

cargas microbianas de E1, M e E2 quando analisadas no mesmo intervalo de tempo, o 

que demonstra a contaminação uniforme no interior do tubo, conforme demonstrado na 

tabela 9. 

Assim, para o tubo número 01, a extremidade 1 nos tempos zero (E1,0), 12 

(E1,12) e 24 (E1,24) obteve aumento estatisticamente significativo quando E1 foi 

analisado nos diferentes intervalos de tempo (zero, 12 e 24), porém para o mesmo tubo 

(tubo 01), não houve relevância estatística quando comparada às porções diferentes 

do tubo E1, M e E2, no mesmo intervalo de tempo. 

 

 

Tabela 9 – Média (M), desvio padrão (DP) e teste t para amostras pareadas para 
comparação entre a carga microbiana entre os tempos por porção de tubos de silicone 
(n=10). Goiânia – Goiás, 2015. 
 

Média (Desvio padrão) 

Porção do 

tubo 

T0 T12 T24 P 

E1 144,10 (85,59) a 1481 (815,52)b 10320 (5103,33)c < 0.01 

M 145,10 (88,28) a 1514 (844,43)b 10900(5275.52)c < 0.01 

E2 142,10 (86,06) a 1546 (822,96) b 10360 (4978,88) c < 0.01 
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5.2 Microscopia Eletrônica de varredura dos tubos analisados 

 

5.2.1 Grupo Controle Negativo 

 

As análises por MEV estão demonstradas nas figuras 24 a 28. O grupo controle 

negativo demonstrou ausência de matéria orgânica e formação de biofilme (Figura 24). 

 

  

Figura 24. Eletromicrografias do tubo de silicone novo (controle negativo): ausência de 
matéria orgânica e formação de biofilme. 
 

5.2.2 Grupo Controle Positivo 

 

As amostras do controle positivo apresentaram grande quantidade de matéria 

orgânica, conforme demonstrada na figura 25. 
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Figura 25. Eletromicrografia do tubo de silicone usado e não submetido à etapa de 
limpeza (controle positivo): presença de elevada quantidade de matéria orgânica. 
 

5.2.3 Grupo de Análise 

 

Conforme as Figuras 26 e 27, não foi evidenciada a presença de biofilme nas 

amostras dos tubos de silicone (n=3) utilizadas na assistência hospitalar. Foi observada 

uma elevada quantidade de matéria orgânica, de maneira semelhante nos diferentes 

fragmentos dos tubos (E1, M e E2). As figuras 26 e 26.1 demonstraram as 

eletromicrografias referentes às extremidades e ao meio do tubo 01, respectivamente. 

 

  

Figura 26. Eletromicrografiadas extremidades (E1 e E2) do tubo de silicone 01: 
presença de matéria orgânica. 
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Figura 26.1 Eletromicrografia do meio (M) do tubo 01: presença de matéria orgânica e 
desgaste do lúmen do tubo. 
 

As figuras 27 e 27.1, relativas ao tubo 02, também é possível verificar padrão 

semelhante de contaminação entre extremidades (E1 e E2) e ao meio (M).  

 

   

Figura 27. Eletromicrografia das extremidades (E1 e E2) do tubo 02: presença de 
matéria orgânica. 
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Figura 27.1 Eletromicrografia do meio (M) do tubo 02: presença de matéria orgânica. 

 

 Na figura 28 referente ao tubo 03, é possível verificar a presença de ranhuras e 

desgastes no interior do lúmen. 

 
 

   

 

F 

 

E  ae 

 

 

D 
Figura 28. Eletromicrografia do tubo 03: presença de desgaste do lúmen do tubo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Validação de um método para extração e quantificação da carga microbiana 

em tubos de silicone 

Para o presente estudo interessou a quantificação de micro-organismos em 

tubos de silicone utilizados na assistência hospitalar. É sabido que o processo de 

esterilização visa eliminar qualquer forma de vida microbiana, incluindo micro-

organismos mais resistentes, como micobactérias e esporos bacterianos, desde que o 

bioburden esteja dentro dos limites de 106 UFC. Dessa forma, independente da espécie 

do micro-organismo, a esterilização vai depender da carga microbiana inicial de PPS 

que será submetido à esterilização. 

  Não foram encontrados estudos anteriores que realizaram análise 

microbiológica em tubos de silicone, o que justificou a validação prévia do método. 

Optou-se pela realização de flushes de água esterilizada, conforme descrito por outros 

estudos realizados para extração de carga microbiana em tubulares de longa extensão 

(CHAN-MYERS; MCALISTER; ANTONOPLOS, 1997; CHU; ALISTER; 

ANTONOPLOS, 1998; YORIOKA; OIE; KAMIA, 2010; FOTEDAR; GANJU, 2015). O 

método de lavagem do lúmen descrito nos estudos mostrou-se eficaz na recuperação 

de maior quantidade de carga microbiana a ser avaliada. 

  A escolha da extração da carga microbiana exclusivamente do lúmen ocorreu 

para evitar que a influência de fatores externos viesse a aumentar a contaminação 

nesses PPS, como por exemplo, a veiculação de micropartículas geradas pela 

turbulência do ar, conforme descrito anteriormente por Afonso et al (2006). Sendo 

assim, o aumento da carga verificado considerou o comportamento dos micro-

organismos presentes no interior do lúmen nas condições de limpeza e armazenamento 

oferecidos pela instituição, local do estudo. 

  A sonicação demonstrou-se mais eficaz para a recuperação de micro-

organismos no interior do lúmen do tubo. Esse método utiliza energia ultrassônica 

aplicada à superfície de materiais para romper o biofilme aderido e liberar bactérias 

viáveis (YANO et al, 2014) e vem sendo frequentemente descrita como método eficaz 

para recuperação da carga microbiana em próteses explantadas em pacientes com 

suspeita de infecções ortopédicas associadas ao implante (TRAMPUZ et al, 2007; 
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EVANGELOPOULOS et al, 2013; SCORZOLINI et al, 2014), demonstrando ter eficácia 

também quando os tubos de silicone foram submetidos ao processo. 

  O período de cinco minutos de sonicação seguido por filtração em membrana 

millipore 0,45 μm de porosidade foi anteriormente descrito em estudos que buscaram 

determinar o nível de contaminação microbiana em PPS com lúmen (CHAN-MYERS, 

MCALISTER, ANTONOPLOS, 1997; CHU; MCALISTER, ANTONOPLOS; 1998; 

PINTO et al, 2010). Os poros de um filtro de membrana incluem tamanhos de 0,22 μm 

e 0,45μm, que são especificamente destinados à retenção para isolamento e 

quantificação de bactérias (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Nesses estudos, os 

autores optaram por metodologia semelhante à proposta, utilizaram para extração da 

carga microbiana flushes com água esterilizada, cinco minutos de sonicação seguidos 

de filtração em membrana 0,45μm, que, comprovadamente é capaz de reter a grande 

maioria das bactérias. 

  Para quantificação da carga microbiana em placa, a contagem visual das 

colônias não foi possível, uma vez que os tubos apresentaram altas concentrações de 

UFC. Portanto, para a realização da contagem das colônias, optou-se por remover a 

membrana das placas, dispor em tubos de ensaio contendo solução salina, agitação 

em vórtex por cinco minutos para desprendimento das partículas microbianas da 

superfície da membrana, seguida do método padrão de cultura por diluições, utilizando 

a alça calibrada de 0,01mL para o grupo experimental e controle negativo e 0,001 mL 

para o grupo controle positivo. A técnica de alça calibrada é considerada padrão ouro 

para quantificação de colônias em uroculturas (ANVISA, 2004), porém vem sendo 

utilizada em outros estudos para viabilização da contagem de cargas microbianas mais 

altas (CARDOSO et al, 2003; JACOBS; ALVES, 2015). 

   

6.2 Carga microbiana de tubos de silicone oriundos da assistência ao paciente 

cirúrgico no período transoperatório 

 

  Foram avaliados 10 tubos de silicone utilizados na assistência hospitalar para 

verificação do aumento da carga microbiana nos intervalos zero, 12 e 24 horas. Os 

tubos analisados eram provenientes da assistência transoperatória, porém utilizados 
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para diversas finalidades, como conexão dos circuitos de aparelho de anestesia, 

transporte de gases e oxigênio e aspiração de órgãos e cavidades. 

  Não foi encontrado na literatura um parâmetro de contaminação aceitável após 

a limpeza desses produtos, uma vez que se apresentaram múltiplas finalidades, sendo 

o nível de contaminação variável a depender do uso (SOBECC, 2013). Para o 

estabelecimento da contaminação aceitável para este estudo, um grupo controle 

negativo foi realizado utilizando limpeza padrão ouro previamente estabelecida pela 

SOBECC (2013), na qual foi encontrada carga microbiana de até 103 (Tabela 1), que 

foi considerada padrão para a comparação neste estudo. No grupo experimental, no 

tempo zero, foram encontradas cargas microbianas aceitáveis que variaram entre 102 

e 103 (Tabela 3). 

  Não houve diferença estatisticamente significativa quando comparados o meio e 

as extremidades (Tabela 8), o que refuta a hipótese inicial de que o meio poderia estar 

mais contaminado por apresentar maior dificuldade para fricção mecânica direta com o 

uso de escovas durante a limpeza. No entanto, nossos achados vão ao encontro de 

Anders et al (2009) que, ao avaliarem a esterilidade de tubos de silicone, também 

confirmaram não haver diferença entre a contaminação presente no meio e 

extremidades. 

  Foi possível verificar o aumento da carga microbiana encontrada na ordem de 

uma grandeza na escala logarítmica a cada 12 horas, tendo sido encontrado relevância 

estatística (p<0,05) entre a carga microbiana inicial e as encontradas 12 e 24 horas 

depois (Tabela 4). Não foram encontrados estudos que avaliaram a relação entre o 

aumento da carga microbiana e o tempo de armazenamento pós-limpeza em PPS, o 

que dificultou a comparação dos resultados deste estudo, no entanto um estudo 

experimental realizado em 2015 buscou determinar a relação existente entre o tempo 

decorrido e o aumento da carga microbiana em instrumentos cirúrgicos antecedendo a 

etapa da limpeza. Os instrumentos cirúrgicos foram artificialmente contaminados, 

incubados por duas, quatro, seis, oito, 12, 24, 36 e 48 horas e submetidos à análise da 

carga microbiana. Os resultados apresentados demonstraram aumento significativo da 

carga microbiana, com pico de crescimento e consequente aumento, após as primeiras 

seis horas do uso (PERCIN et al, 2015). Esse comportamento ocorre, pois, à medida 

que as células se dividem, a população aumenta exponencialmente.  
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  Apesar do aumento progressivo da carga microbiana nos tubos, a avaliação após 

24 horas demonstrou que os níveis de contaminação variaram entre 104 e 105 UFC, 

(Tabela 3), permanecendo abaixo de 106 nos intervalos de tempo estabelecidos, carga 

microbiana máxima permitida para um PPS que será submetido à esterilização. Este 

estudo não avaliou o comportamento dos micro-organismos presentes no lúmen após 

24 horas de armazenamento, não sendo possível confirmar se o armazenamento após 

esse período poderia incorrer em aumentos posteriores, sobrepondo o limite de 106.  

  Sabe-se que ao final da fase de crescimento, a velocidade de reprodução é 

reduzida, a frequência das mortes microbianas torna-se equivalente ao número de 

células novas, e a população se estabiliza devido ao esgotamento de nutrientes, 

acúmulo de resíduos e alterações no pH danosas à célula (TORTORA; FUNKE; CASE, 

2012), porém não foi possível identificar em qual tempo de armazenamento a fase de 

morte microbiana se inicia nesses materiais. Neste estudo, podem-se inferir que até 24 

horas de armazenamento, em condições que se assemelhavam às utilizadas na CME 

para armazenamento de tubos de silicone após a limpeza, obteve-se aumento da carga 

microbiana na ordem de uma grandeza na escala logarítmica a cada 12 horas, no 

interior do lúmen. 

  De fato, a carga microbiana aumenta progressivamente até 24 horas a 

depender de seu valor inicial, portanto a depender da qualidade de limpeza, o 

armazenamento de tubos de silicone, durante este intervalo de tempo poderá exceder 

106, comprometendo todas as etapas subsequentes, fundamentais para a efetividade 

do processo de esterilização. O que reforça, mais uma vez, a importância da fase da 

limpeza para o sucesso da esterilização (AORN, 2013). 

  No grupo controle negativo observa-se o comportamento diferente quando 

comparado aos grupos experimental e controle positivo, já que a carga microbiana não 

apresentou aumento (Tabela 1), levantando a hipótese de que a carga microbiana 

presente no lúmen do tubo aumentou, exclusivamente, na presença de matéria 

orgânica. As condições de armazenamento também podem ter relação direta com a 

progressão da carga, uma vez que a maioria dos micro-organismos cresce em 

temperaturas que variam entre 25ºC e 40ºC, ou seja, em temperatura ambiente 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). No caso específico deste estudo, os tubos foram 

armazenados nas condições oferecidas pela instituição, ou seja, em temperatura 
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ambiente com pouca iluminação e ventilação o que sabidamente facilita o processo de 

crescimento microbiano.  

  Sabe-se que o principal objetivo da limpeza em PPS é o de remoção da matéria 

orgânica, permitindo a penetração do vapor e consequentemente a eficácia do 

processo de esterilização (SOBECC, 2013). O aumento das UFC no lúmen dos tubos, 

exclusivamente, ocorrido nos grupos experimental e controle positivo indica falhas no 

processo de limpeza dos tubos de silicone.  

  Cientes de uma limitação do estudo da não realização da MEV das mesmas 

amostras da extração da carga microbiana e que ocorreu por falhas técnicas, ainda 

assim considera-se que, mesmo realizadas em diferentes tubos (em condições 

similares), contribuíram para inferir a relação do aumento da carga microbiana com a 

presença de matéria orgânica. Pode-se inferir que o comportamento foi semelhante 

entre os tubos dos grupos experimental e os da MEV, uma vez que foram coletados 

exatamente nas mesmas circunstâncias nos grupos. Em ambos, os tubos foram 

utilizados em assistência transoperatória e seguiram as mesmas etapas realizadas para 

limpeza pré-estabelecidas pela instituição, tendo sido coletados e armazenados, 

seguindo o mesmo protocolo padronizado para realização desta pesquisa. 

  A realização das eletromicrografias permitiu identificar a presença de ranhuras, 

desgastes e irregularidades na superfície dos tubos, que podem ter sido decorrentes 

tanto do processo de fabricação, quanto dos múltiplos usos e processamentos 

subsequentes. As ranhuras e desgastes presentes nesses PPS dificultam o processo 

de fricção mecânica efetiva, devido às irregularidades formadas na superfície, resultam 

em retenção de matéria orgânica e micro-organismos, propiciam a formação de 

biofilmes e incorrem em falhas em todas as etapas subsequentes, incluindo o processo 

de esterilização. 

  Por essa razão, é necessário que os serviços de saúde disponham de meios 

para manter o controle de reuso desses PPS, através de trocas periódicas dos tubos 

colocados para uso em ambiente hospitalar. Assim, os danos decorrentes de falhas no 

processo de limpeza, ocasionados pelos desgastes e ranhuras, podem ser 

minimizados, já que não é possível a verificação dos desgastes no interior do lúmen 

mediante inspeção visual. É importante que os períodos de trocas estejam 

contemplados nos POP, que devem ser previamente validados pela instituição, 

considerando a média de uso dos tubos em um período de tempo específico. Na 
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instituição em que o estudo foi realizado não existia rotina padronizada de troca, pois 

os tubos eram descartados apenas na ausência de condições de uso.  

  Foi verificado que o POP da instituição, no momento de realização do estudo, 

não estabelecia a complementação da limpeza por métodos automatizados, apesar da 

existência da lavadora ultrassônica, o que pode ter sido fundamental para a falha no 

processo de limpeza. Vários estudos documentaram que a remoção de resíduos 

orgânicos e a redução do bioburden são, consideravelmente, mais eficazes quando 

utilizada a limpeza automatizada, principalmente quando considerados PPS tubulares 

(ALFA; NEMES, 2003; ALFA, 2013; LIU et al, 2013). 

  No caso dos tubos de silicone, a longa extensão dificulta muito o processo de 

fricção mecânica mesmo quando utilizadas escovas apropriadas para limpeza, visto 

que, quando introduzidas no lúmen, geram grande resistência para realização dos 

movimentos de fricção (CANDÉ et al, 2011). Por essa razão, o processo de limpeza 

deve ser realizado, minunciosamente e especialmente nessa fase. É necessário que a 

escova seja introduzida em ambos os lados para que a fricção seja realizada de forma 

mais eficaz. Além disso, após a realização do processo manual, a limpeza 

automatizada também deve integrar cuidados especiais. Os tubos devem ser 

cuidadosamente acoplados nos bicos adaptadores nas lavadoras automatizadas, sob 

risco de falhas também no processo automático de limpeza. 

  Para garantia da qualidade do processamento, é fundamental que haja 

treinamento dos profissionais destinados a essa função. As atividades de educação 

devem ser realizadas constantemente e de forma cuidadosa para que haja redução das 

falhas humanas, tanto na limpeza manual quanto automatizada (TIPPLE et al, 2005), 

fato que pode incorrer em erros sucessivos ao longo de todo o processo, culminando 

em insegurança no processo de esterilização e, consequentemente, em risco ao 

paciente.  
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7 CONCLUSÃO 

 

  O método utilizado para extração da carga microbiana do interior do lúmen dos 

tubos de silicone demonstrou ser eficaz, possibilitou a recuperação e a quantificação 

da carga microbiana nesses PPS. 

  O estudo demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa 

quando comparados o meio e as extremidades dos tubos de silicone utilizados na 

assistência hospitalar (p>0,05) nos períodos zero, 12 e 24 horas, revelando que a carga 

microbiana é uniforme na extensão do lúmen.  

  Houve aumento da carga microbiana na ordem de uma grandeza na escala 

logarítmica a cada 12 horas (p<0,05), nas condições de limpeza e armazenamento 

proporcionados pela instituição nos grupos experimental e controle positivo. Não houve 

crescimento microbiano no grupo controle negativo. 

  Apesar do consecutivo aumento ocorrido, a carga microbiana até 24 horas 

permaneceu abaixo do limite de 106 UFC. No entanto, não é possível inferir que 

armazenamentos por tempos superiores possam ultrapassar esse nível de 

contaminação, necessitando de estudos posteriores que visem à verificação do 

comportamento desses micro-organismos em maiores intervalos. 

  A análise de microscopia eletrônica por varredura não identificou a presença 

de biofilmes nem micro-organismos nas paredes dos tubos, porém foi constatada 

grande quantidade de matéria orgânica aderida, o que demonstra fragilidades no 

processo de limpeza, possivelmente, decorrente da negligência da complementação da 

limpeza por métodos automatizados. Além disso, destacam-se, também, a 

complexidade desses PPS e o desafio que representam do ponto de vista da limpeza 

e das demais etapas do processamento. 

  A não realização da MEV das mesmas amostras da extração da carga 

microbiana, decorrente de falhas técnicas que fugiram ao controle dos pesquisadores, 

constituiu-se uma limitação deste estudo. Entretanto, permitiu inferir uma provável 

relação do aumento da carga microbiana com a presença de matéria orgânica, pois foi 

realizada em tubos em condições similares.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  A realização deste estudo possibilitou elucidar uma questão ainda obscura do 

ponto de vista do processamento de PPS e que é de fundamental importância para a 

equipe que compõe o CME, especialmente para o seu responsável técnico, que, no 

Brasil, é predominantemente um enfermeiro. É fundamental conhecer 

minunciosamente todos os fatos que possam vir a comprometer o processo e, 

consequentemente, a segurança do paciente, visando ações gerenciais à prova de 

falhas.  

  Este estudo demonstra o comportamento dos tubos de silicone em condições 

específicas de limpeza e armazenamento, não sendo possível inferir que, em outras 

condições, o comportamento dos micro-organismos encontrado nos grupos de estudo 

seja similar. No entanto, este estudo é pioneiro na busca da validação de um método 

de extração e quantificação de carga microbiana em tubos de silicone e de verificação 

do comportamento de micro-organismos no interior do lúmen após o processo de 

limpeza e após intervalos de tempos sucessivos. 

  A realização deste estudo, se por um lado permitiu indicar possíveis falhas na 

etapa da limpeza que ajudarão redefinir as práticas de processamento dos tubos de 

silicone no local do estudo, permite que novos caminhos sejam trilhados, buscando 

solucionar questões que, ainda, não puderam ser respondidas acerca desses e de 

diversas outras práticas no processamento de PPS, buscando evidências que 

sustentem ou refutem comportamentos que, cotidianamente, (assim como o objeto 

deste estudo) são realizados empiricamente na realidade dos CME do Brasil. 

  É necessário que haja integração entre os enfermeiros responsáveis pelas 

unidades processadoras e a instituição de saúde, para que os problemas sejam 

minimizados, e os desafios sejam transponíveis. Sabe-se da inviabilidade de 

recomendar tubos descartáveis, já que a redução dos resíduos hospitalares se 

configura como prioridade atualmente nos serviços de saúde. Felizmente, alternativas 

podem ser consideradas para redução de riscos. No caso dos tubos de silicone, 

diversas estratégias podem ser implementadas para resolução de questões 

específicas, como por exemplo, a aquisição de lavadoras ultrassônicas adaptadas para 

limpeza de tubulares e a segregação entre tubos utilizados em assistência ventilatória 

e operatória.  
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  No mercado já existem tubos de silicone com linhas longitudinais coloridas, que 

facilitam o processo de monitoramento dentro dos setores da instituição hospitalar, 

evitando que tubos utilizados para aspiração em procedimentos cirúrgicos sejam 

destinados a outros setores. Considera-se necessária a separação desses tubos de 

acordo com a sua finalidade a fim de não misturar diferentes cargas microbianas 

durante o processamento. Etapas do processamento como a imersão na mesma 

solução enzimática, uso das mesmas escovas para o processo de fricção mecânica 

podem expor desnecessariamente um tubo utilizado na assistência ventilatória ao 

sangue de um tubo utilizado para aspiração da cavidade abdominal.   

  Sugerem-se estudos com maiores intervalos de tempo de armazenamento 

entre a limpeza e o empacotamento e ainda após esta etapa até o momento da 

esterilização, prática também comum em hospitais da nossa região a fim de identificar 

o final da fase de crescimento microbiano em condições da prática do processamento.  
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