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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: O medidor de profundidade e a fresa flexível são instrumentos 
cirúrgicos ortopédicos de conformação complexa e integram as caixas cirúrgicas 
fornecidas por distribuidores aos diferentes serviços de saúde. O desafio é garantir 
limpeza adequada, impedindo a formação de biofilmes nesses modelos de 
instrumental. Não existem estudos experimentais ou clínicos analisando o impacto de 
diferentes protocolos de limpeza na formação de biofilme nas superfícies desses 
modelos de instrumental. OBJETIVOS: Validar método laboratorial de formação de 
biofilme e análise em instrumento de aço inoxidável, avaliar a carga microbiana e 
determinar a formação de biofilme após contaminação laboratorial e processamento 
por múltiplos ciclos em instrumental cirúrgico de conformação complexa utilizado em 
cirurgias ortopédicas com implantes. MÉTODO: Estudo experimental realizado de 
novembro/2014 a março/2016, no laboratório da Universidade Macquarie, Sydney (AU). 
Validação do método: pinças halsted mosquito novas foram contaminadas em solução 
contendo S. aureus (ATCC 25923) e esterilizadas em vapor saturado sob pressão. As 
pinças foram separadas em três grupos segundo a limpeza: 1) enxágue, 2) limpeza 
manual e 3) limpeza manual seguida de automatizada. Após os 6°, 13° e 20° 
processamentos, três pinças de cada protocolo foram submetidas à análise de carga 
microbiana, proteína (Bicinchoninic Acid Assay) e análise visual por microscopia 
eletrônica de varredura. A mesma metodologia foi seguida no experimento com a fresa 
flexível e medidor de profundidade novos, sendo as análises realizadas após os 10° e 
20° processamentos. RESULTADOS: Validação do método: Pinças submetidas aos 
protocolos 1 (controle positivo da limpeza) e 2 apresentaram biofilmes, e a pinça 
submetida ao protocolo 3 apresentou resíduo após 20 processamentos e não foram 
identificados micro-organismos nem proteína. Experimento com instrumental de 
conformação complexa: fresa flexível submetida ao protocolo 1 apresentou elevada 
quantidade de proteína com aumento de 1699µg de proteína do 10° para o 20° 
processamento (P=0,03). Medidor de profundidade submetido ao mesmo protocolo 
também apresentou elevada quantidade de proteína, não sendo significante a diferença 
entre o 10° e o 20° processamento (P=0,60). Todo instrumental submetido à limpeza 
manual e/ou automatizada não apresentou resíduo de proteína. Foi possível identificar 
resíduo nos três grupos de limpeza após 20 processamentos. CONCLUSÃO: Técnicas, 
para formação e avaliação de biofilme em instrumental cirúrgico fabricado em aço 
inoxidável, foram validadas, e 20 processamentos inadequados formam biofilmes. 
Houve formação de biofilmes nos lúmens da fresa flexível e no medidor de 
profundidade após 20 processamentos, mesmo utilizando o padrão ouro da limpeza, 
bem como acúmulo de proteína na fresa flexível ao longo dos processamentos. O 
lúmen do medidor de profundidade desmontável permitiu acúmulo de resíduos, mesmo 
usando limpeza manual seguida de automatizada.  Limpeza manual permitiu o acúmulo 
de resíduos no medidor de profundidade. Não foi possível recuperar S. aureus viáveis 
no biofilme aderido à superfície de instrumental, porém sinaliza que o design do 
instrumental avaliado não é seguro para o processamento. Presume-se relação de 
risco para perda asséptica de próteses e infecção relacionada à assistência à saúde, 
pois são instrumental de difícil controle da limpeza e circulam em inúmeros serviços de 
saúdes com diferentes protocolos de limpeza. 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: Depth gauge and flexible drill bite cutter are orthopedic surgical 
instruments of complex conformation and they are into loanered instrumentation box to 
different healthcare facilites. The challenge is to ensure that appropriatly cleaning was 
done to prevent the formation of biofilm in these instruments´models. There are no 
experimental or clinical studies analyzing the impact of different cleaning protocols on 
formation of biofilm on surfaces those two surgical instruments. OBJECTIVES: To 
validate and to evaluate laboratory method to formation of biofilms in stainless steel. To 
evaluate microbial load and to determine formation of biofilms after laboratory 
contamination and processing for several cycles in surgical instruments of complex 
conformation used in surgeries of orthopedic implants. METHOD: Experimental study 
was developed from November/2014 to March/2016, at the Laboratory of Macquarie 
University, Sydney (AU). Method´s validation: new forceps halsted hemostatic mosquito 
were contaminated within contaminant solution containing S. aureus (ATCC 25923) and 
sterilized in saturated steam. Forceps were divided into three groups according to 
cleaning: 1) rinsing, 2) manual cleaning and 3) manual cleaning followed by automated 
cleaning. After 6th, 13th and 20th three forceps from each protocol were analised for 
microbial load and protein amount (Bicinchoninic Acid Assay) and visual analysis by 
scanning electronic microscopy. The same method was used on new flexible drill bite 
cutters and depth gauges, and analised after 10th and 20th reprocessing. RESULTS: 
Method´s validation: forceps submitted to protocols 1 (positive control of cleaning) and 2 
showed coccus in biofilms and forceps sumitted to protocol 3 showed organics residues 
after 20 reprocessing. No microbial load or residual protein was found. Complex 
instruments: flexible drill bite cutters submitted to rinsing presented high amount of 
protein with increase of 1699μg of protein from 10th to 20th reprocessing (P = 0.03). 
Depth gauge submitted protocol 1 presented high amount of protein, however there was 
no statistically significant difference from 10th to 20th processing (P = 0.60). All 
instruments submitted to manual and/or automated cleaning did not present residual 
protein. It was possible to identify residue and biofilm into lumen of surgical instruments 
after 20 reprocessing. CONCLUSION: Experimental techniques to formation and 
evaluation of biofilm in surgical instruments manufactures in stainless steel were 
validated and 20 inappropriated cleaning processing were enough to buildup biofilm. 
Biofilm was formed within lumens of flexible drill bite cutter and depth gauge, after 20 
processing despite the instruments were submitted to “gold standard” cleaning, also 
accumulation of protein on flexible drill bite cutters. Depth gauge lumen allowed 
accumulation of waste using manual cleaning followed by automation cleaning and 
manual cleaning allowed buildup residue on its external surface. Manual cleaning 
allowed accumulation residue on deep gauge. It was not possible to recover viable S. 
aureus in biofilm on instrumental surface, but it indicates that design of instruments 
evaluated is not safe to processing. It is presumed have risk ratio for aseptic loss of 
prostheses and infection related to healthcare, since they are instruments of difficult 
cleaning control and circulate in numerous healthcare facilites using different cleaning 
protocols. 
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RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN: Medidor de profundidad y fresa flexible son instrumentos quirúrgicos 
ortopédicos de conformación compleja que integran cajas quirúrgicas proporcionados 
por distribuidores a los diferentes servicios de salud. El desafios es asegurar limpieza 
adecuada, impidiendo formación de biofilm en estos modelos de instrumental. No 
existen estudios experimentales y clínicos que analizan el impacto de diferentes 
protocolos de limpieza en la formación de biofilm en las superficies de estos 
instrumental. OBJETIVOS: Validar método de laboratorio de formación de biofilm y 
análisis en instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, evaluar carga microbiana y 
determinar formación de biofilm después de la contaminación de laboratorio y el 
procesamiento por múltiples ciclos en instrumental quirúrgico de conformación 
compleja utilizado en cirugías ortopédicas con implantes. MÉTODO: Estudio 
experimental realizado de noviembre/2014 a marzo/2016, en el laboratorio de la 
Universidad Macquarie, Sydney (AU). Validación del método: pinzas hemostatica 
halsted mosquito nuevas fueron contaminadas en solución conteniendo S. aureus 
(ATCC 25923) y esterilizadas en vapor saturado. Pinzas se separaron en tres grupos 
según la limpieza: 1) enjuague, 2) limpieza manual y 3) limpieza manual y 
automatizada. Después de los 6°, 13° y 20° procesamientos, tres pinzas de cada 
protocolo fueron sometidas análisis de carga microbiana, proteína (Bicinchoninic Acid 
Assay) y análisis visual por microscopía electrónica de barrido. Misma metodología fue 
seguida en el experimento con la fresa flexible y medidor de profundidad nuevos, 
siendo los análisis realizados em los 10° y 20° procesamientos. RESULTADOS: 
Validación del método: Pinzas sometidas a los protocolos 1 (control positivo de la 
limpieza) y 2 presentaron biofilm, y pinza sometida al protocolo 3 presentó residuo 
después de 20 procesamientos y no se identificaron microorganismos ni proteína. 
Experimento con instrumental de conformación compleja: fresa flexible sometida al 
protocolo 1 presentó elevada cantidad de proteína con aumento de 1699μg del 10° 
para el 20° procesamiento (P = 0,03). Medidor de profundidad sometido al mismo 
protocolo también presentó elevada cantidad de proteína, no siendo significante la 
diferencia entre el 10° y el 20° procesamiento (P = 0,60). Todo instrumental sometido a 
la limpieza manual y/o automatizada no presentó residuo de proteína. Es posible 
identificar residuos en los tres grupos de limpieza después de 20 procesamientos. 
CONCLUSIÓN: Fueron validadas técnicas, para formación y evaluación de biofilm en 
instrumental quirúrgico fabricado en acero inoxidable, y 20 procesamientos 
inadecuados forman biofilm. Se realizó formación de biofilm en los lúmenes de la fresa 
flexible y en el medidor de profundidad después de 20 procesamientos, incluso 
utilizando el “patrón oro” de la limpieza, así como acumulación de proteína en la fresa 
flexible a lo largo de los procesos. El lumen del medidor de profundidad desmontable 
permitió acumulación de residuos, incluso usando limpieza manual seguida de 
automatizada. Limpieza manual permitió acumulación de residuos en el medidor de 
profundidad. No fue posible recuperar S. aureus viables en el biofilm de la superficie de 
instrumental, pero señala que el diseño del instrumental evaluado no es seguro para el 
procesamiento. Se supone que existe una relación de riesgo para la pérdida aséptica 
de prótesis e infección relacionada con la asistencia a la salud, pues son instrumental 
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de difícil control de la limpieza y circulan en innumerables servicios con diferentes 
protocolos de limpieza. 
 
Palabras clave: Biofilm; Instrumental quirúrgico ortopédico; compleja conformación; La 
infección nosocomial; procesamiento; Procedencia/Comodatado.  
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1. INTRODUÇÃO 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é um evento adverso que 

desafia mundialmente os serviços de saúde e sua ocorrência impacta negativamente o 

tratamento do paciente com readmissões prolongadas, aumento da morbimortalidade e 

a redução da qualidade de vida do paciente (COLE, 2008; AL-TAWFIQ; TAMBYANH, 

2014). A taxa de letalidade das IRAS pode variar de 2,3 a 14,4% dependendo do tipo 

de infecção, e as IRAS mais importantes são aquelas relacionadas a procedimentos 

invasivos como a infecção de sítio cirúrgico - ISC (AL-TAWFIQ; TAMBYANH, 2014). 

Quando a ISC está associada à idade elevada e/ou outras comorbidades (diabetes, 

desnutrição e imunodepressão), as taxas de ISC são mais elevadas, as consequências 

mais graves podendo levar ao óbito (BERTUCCI; TEDRUS, 2010; URQUHART et al., 

2010; DOVJAK et al., 2013). 

Um estudo de vigilância, multicêntrico, desenvolvido em quatro continentes 

(América, Ásia, África e Europa), envolvendo 30 países, encontrou uma taxa de 2,9% 

ISC (ROSENTHAL et al., 2013) e outro estudo multicêntrico, realizado na Europa em 

2010 encontrou uma prevalência de 7,8% (ZARB et al., 2012). As taxas de ISC podem 

variar entre os países chamados desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, a taxa ISC foi estimada em 1,9% (MU 

et al., 2011) e na Inglaterra, em 5,1% (JENKS et al., 2014).  

Na Austrália, foi desenvolvido um estudo de vigilância das ISC durante 11 anos 

e encontraram uma taxa de 2,8/100 procedimentos (WORTH et al., 2015). Nos países 

em desenvolvimento como os africanos, as taxas apresentam um variação ainda maior, 

com valores entre 2,5 e 14,8% (NEJAD et al., 2011). No Brasil, um estudo nacional, 

realizado pelo Ministério da Saúde, em 1999, encontrou uma taxa de 11% (ANVISA, 

2013a), sendo que a estimativa ISC para os serviços de saúde brasileiros varia de 9 a 

11% dos procedimentos cirúrgicos (DESTRA; SASSI, 2009).  

A ISC é uma complicação pós-operatória grave e complexa, principalmente, a 

incisional profunda e de órgão e cavidade (COLE, 2008), sendo o principal motivo de 

readmissões nos hospitais dos Estados Unidos da América (MERKOW et al., 2015). 

Entretanto, admite-se que 55% dessa infecção sejam preveníveis (UMSCHEID et al., 
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2011) como confirma a taxa de redução do risco de ISC de 9% ao ano (RR 0,91; IC 

95%; 0,90-0,92) encontrada em uma coorte prospectiva de onze anos realizada por 

Worth et al. (2015), na Austrália.  

As ISC podem ser de origem endógenas ou exógenas. As fontes endógenas 

são aqueles inerentes ao paciente, tais como a sua autóctone microbiota, presença de 

foco infecioso e as exógenas são provenientes de fontes externas, tais como das mãos 

dos profissionais de saúde, do ar da sala operatória e do instrumental cirúrgico 

(EMORI; GAYNES, 1993; MANGRAM et al., 1999; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE - OMS, 2009). 

Os micro-organismos mais prevalentes em ISC são Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativa, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus spp. 

Esses micro-organismos podem ser sensíveis ou resistentes aos agentes 

antimicrobianos, sendo que a última está disseminando nos serviços de saúde 

promovida pela prática insegura de medidas de prevenção e controle de infecção, 

como o uso inadequado dos antimicrobianos (MANGRAM et al., 1999; RIDGEWAY et 

al., 2005; THU et al., 2006; FRANCO; ERCOLE, 2011; WHO, 2014; BADMASTI et al., 

2015; WORTH et al., 2015). 

Existem diferentes mecanismos de resistência utilizados pelos micro-

organismos, tais como transmissão de genes de resistência (conjugação, transdução e 

transformação), bomba de efluxo, produção de enzimas (beta lactamases) e formação 

de biofilme, os quais têm sido alvo de ampla discussão nos serviços de saúde e no 

meio acadêmico (WILLIAMS, 2002; ROBERTS, 2013; VANDECANDELAERE; 

COENYE, 2015; BADMASTI et al., 2015). O biofilme, em especial, tem sido encontrado 

em dispositivos utilizados durante a assistência ao paciente como cateteres urinários, 

venosos, implantes, entre outros (DONLAN; COSTERTON, 2002; PAJKOS et al., 2003; 

VICKERY, et al., 2012).  

Os primeiros registros de biofilme microbiano, na literatura científica, datam do 

início do século passado (ZOBELL, ANDERSON, 1936). Biofilme é definido como uma 

associação de micro-organismos aderida entre a superfície de contato e suas 

interfaces, o qual pode ser formado por bactérias, fungos, algas, protozoários 

(GILBERT; MCBAIN, 2001; BRANDA; FRIEDMAN; KOLTER, 2005). O biofilme está 
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presente no meio ambiente, bem como em produtos para saúde (PPS) utilizados 

durante a assistência à saúde e está relacionado a infecções graves e recorrentes  

(CHESNEY et al., 2008; FRANCO; ERCOLE, 2011; DEVA; ADAMS; VICKERY, 2013; 

AMUTHA; VISWANATHAN, 2014; AKINKUNMI; ADESUNKANMI; LAMIKANRA, 2014). 

Em se tratando de procedimento cirúrgico, os biofilmes bacterianos são os 

mais prevalentes e são descritos como causa primária de ISC em paciente com 

implantes cirúrgicos (DONLAN; COSTERTON, 2002; BRANDA; FRIEDMAN; KOLTER, 

2005; DONG et al., 2013; VANDECANDELAERE; COENYE, 2015). Essas infecções 

debilitam o paciente, levam ao uso prolongado de antimicrobianos, podem requerer 

várias intervenções cirúrgicas, podendo levar à perda do implante, amputação do 

membro ou até mesmo resultar em óbito (DONLAN; COSTERTON, 2002; PAJKOS et 

al., 2003; HOIBY et al., 2011; VICKERY, et al., 2012). 

Os PPS reutilizáveis têm sido pouco estudados como passível de formação de 

biofilme, principalmente o instrumental cirúrgico por ser confeccionado em aço 

inoxidável resistente a múltiplos processamentos. Entretanto, surtos de infecção foram 

descritos relacionados à falha em alguma etapa do processamento desse instrumental, 

principalmente, na limpeza (DANCER et al., 2012; SOUTHWORTH, 2014).  

Para a reutilização, os PPS passam por etapas do processamento que 

compreendem recebimento, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição 

(RUTALA; WEBER, 2008; TIPPLE et al., 2011; Associação Brasileira de Enfermeiros 

de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – 

SOBECC, 2013). A limpeza é uma etapa muito importante do processamento, pois é 

nesse momento que o instrumental é preparado para receber o agente esterilizante. A 

ausência da limpeza ou a sua execução inadequada facilita a fixação de sujidade à 

superfície do instrumental, dificultando a ação do agente esterilizante, sendo associada 

aos surtos de ISC, bem como à formação de biofilmes (ALFA; JACKSON, 2001; 

VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004; LIPSCOMB; SIHOTA; KEEVIL, 2006; 

HINRICHSEN, 2007; CARDOSO et al., 2008; RUTALA; WEBER, 2008; VICKERY et 

al., 2009; ANVISA, 2009a; ANVISA, 2009b; OMS, 2009; SOBECC, 2013). 

Para Graziano et al. (2006), a ciência do processamento do instrumental está 

na limpeza, pois reduz a carga microbiana na superfície do instrumental em até 99,9%. 
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A limpeza deve ocorrer logo após a utilização do instrumental para evitar o 

ressecamento do material orgânico na sua superfície. Essa desidratação promove a 

fixação da matéria orgânica na superfície do instrumental, dificultando o processo de 

limpeza e favorece a formação de biofilme, principalmente, no instrumental canulado 

(VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004; SOBECC, 2009; PADOVEZE, 2010).  

Estudos desenvolvidos com endoscópios cirúrgicos e de diagnósticos mostram 

a presença de biofilmes em seus lumens, bem como o biofilme sendo a fonte de 

transmissão de micro-organismos entre pacientes. Esses equipamentos possuem 

comprimentos variados e lumens estreitos, o que torna difícil o acesso de insumos 

utilizados na etapa da limpeza por toda a sua superfície (interna e externa). Essa 

conformação complexa facilita o acúmulo de sujidade, dificulta a limpeza e impossibilita 

a ação dos agentes desinfetantes ou esterilizantes, comprometendo a segurança do 

paciente (RUTALA; WEBER, 2008; OMS, 2009; VICKERY et al., 2009; PADOVEZE, 

2010; BALSAMO et al., 2012; SOBECC, 2013; KOVALEVA et al., 2013; DEPARTMENT 

OF HEALTH (DH) - LONDON, 2013; SOUTHWORTH, 2014). 

O desafio de realizar a limpeza adequadamente está presente também nos 

diferentes tipos de instrumental e implantes utilizados nos procedimentos cirúrgicos. Os 

avanços tecnológicos atuais, tais como os implantes de fêmur – háste femural, 

parafusos canulados, placas de diferentes tamanhos e o próprio instrumental utilizado 

na fixação dos implantes, têm agregado qualidade e melhoria nos resultados da 

assistência prestada ao paciente, mas por outro lado, agregam componentes cada vez 

mais complexos, de difícil limpeza e desmonte, o que fragiliza a assistência ao paciente 

cirúrgico (ALFA; NEMES, 2004; SOBECC, 2009; PADOVEZE, 2010; SEAVEY, 2010; 

LOPES; GRAZIANO; PINTO, 2011). 

Em se tratando de segurança do paciente cirúrgico, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) faz referência de “[...] que as práticas de segurança existentes parecem 

não serem usadas de maneira confiável em nenhum país” (OMS, 2009, p. 14, grifo 

nosso). Assim, a adoção de práticas confiáveis de prevenção e controle de infecção se 

faz necessária tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. 

Dentre as práticas seguras propostas pela OMS está a verificação prévia ao ato 
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cirúrgico dos registros de todos os resultados dos testes de validação utilizados em 

todas as etapas do processamento do instrumental (OMS, 2009).  

O caminho a ser percorrido a fim de oferecer um instrumental esterilizado, 

funcional e seguro é longo e desafiador para o enfermeiro de Centro de Material e 

Esterilização (CME), especialmente, nos serviços que realizam cirurgias de alta 

complexidade, como as de implantes ortopédicos. Devido às diferentes especificidades 

existentes em cada procedimento cirúrgico ortopédico, somados às características 

individuais do paciente, às diferentes marcas de implantes existentes no mercado, ao 

alto custo do instrumental e dos implantes, os serviços de saúde passaram a contratar 

empresas especializadas em fornecer esses implantes e instrumental cirúrgico 

utilizados nas cirurgias, em sistema de consignação/comodatado (SEAVEY, 2010). 

Essa prática cresceu mundialmente e surgiu um outro risco nesse novo cenário 

– a transmissão de micro-organismos entre os diferentes serviços de saúde, pois as 

empresas distribuidoras retardam a entrega do instrumental no CME do serviço de 

saúde (HUNTER-KUNISH, 2009; SEAVEY, 2010; CHOBIN, 2010), o que leva ao 

descumprimento das recomendações nacionais e internacionais sobre processamento 

de instrumental cirúrgico. O cumprimento rigoroso de todas as etapas do processo é de 

extrema relevância (RUTALA; WEBER, 2008; OMS, 2009; PADOVEZE, 2010; 

CABRAL; ANDRADE, 2011; SEAVEY, 2011; SOBECC, 2013; AORN, 2013; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION/PANAMERICAN HEALTH ORTGANIZATION - WHO/PAHO, 

2016), pois estudos suportam surtos desencadeados por falha em alguma etapa do 

processamento (CARDOSO et al., 2008; PITOMBO; LUPI; DUARTE, 2009; 

CABRAL; ANDRADE, 2011; TOSH et al., 2011; DANCER et al., 2012; ALRABAA et al., 

2013; BAJOLET et al., 2013; SOUTHWORTH, 2014) e isso representa um evento que 

compromete a segurança do paciente.  

Além disso, o monitoramento do cumprimento de todas as etapas do 

processamento desse instrumental se tornou mais complexo. O descumprimento de 

uma etapa do processamento por um serviço, como por exemplo a limpeza, favorece a 

formação de biofilme no instrumental que será utilizado em diferentes  serviços, 

possibilitando, inclusive, a transmissão de cepas multirresistentes de um serviço para 



39 
 

outro (RUTALA; WEBER, 2008; VICKERY et al., 2009; BALSAMO et al., 2012; 

SOBECC, 2013; KOVALEVA et al., 2013). 

Outra problemática está na vida útil desse instrumental. Qual a vida útil do 

instrumental cirúrgico confeccionado em aço inoxidável sem risco para o paciente como 

IRAS?  

Os fabricantes não fornecem data de validade do instrumental confeccionado 

em aço inoxidável, o que permite livre interpretação desse tempo pelos serviços de 

saúde, usuários  desse material. Na prática, observa-se que o instrumental permanece 

em uso até o momento em que perde completamente a funcionalidade ou se torna 

obsoleto para a sua finalidade.  

A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 15/2012 conceitua o produto para 

saúde passível de processamento aquele “fabricado a partir de matérias primas e 

conformação estrutural, que permitem repetidos processos de limpeza, preparo e 

desinfecção ou esterilização, até que percam a sua eficácia e funcionalidade  (ANVISA, 

2012a, p. 3)”. Aplicando esse conceito na prática do CME, ao observar o instrumental 

utilizado em cirurgia de implante de fêmur, levanta-se o questionamento se o  

instrumental de conformação estrutural tão complexa como a fresa flexível e o medidor 

de profundidade, que são de difícil limpeza, permitem um processamento seguro. 

Para garantir a flexibilidade da fresa, o aço inoxidável é fabricado em espiral e 

as lâminas são sobrepostas em três camadas, o que permite a movimentação durante 

o seu uso no sítio cirúrgico, mas não são desmontáveis e não permitem a fricção entre 

as mesmas, necessária na fase da limpeza. O medidor de profundidade possui 

diferentes designs, sendo uns desmontáveis e outros não. Esse instrumental é 

reutilizado por tempo indeterminando, sendo descartado, apenas, quando perde a 

funcionalidade. Contudo, até que ponto o processamento desse instrumental é seguro? 

Quantos processamentos inadequados são suficientes para formar biofilme nesse 

instrumental? O padrão ouro de limpeza (limpeza manual seguida de automatizada) 

impede a formação de biofilme nesse tipo de instrumental? A limpeza manual é 

suficiente para limpar todas as partes desse instrumental e oferecer um instrumental 

seguro para o paciente? As bactérias presentes no biofilme aderido a esse instrumental 

permanecem viáveis após múltiplos processamentos? 
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Essas perguntas foram frutos da inquietação da autora desta tese quando 

gestora do CME de um hospital universitário (2009 – 2011) que realizava uma média 

de 20 cirurgias/dia entre elas, muitas ortopédicas. A princípio, o instrumental cirúrgico 

ortopédico consignado/comodatado era entregue pelas empresas distribuidoras muito 

próximo do horário agendado para início da cirurgia, e os cirurgiões pressionavam os 

profissionais do CME a cumprir com o agendamento contribuindo para falhas no 

processamento e consequente insegurança para o paciente. Posteriormente, foi 

estabelecida uma política de gerenciamento para esse tipo de instrumental, 

fundamentada em normas e guias de boas práticas de processamento de instrumental 

cirúrgico vigentes, o que assegurou um fluxo de movimentação que favoreceu o 

processamento recomendado.  

O enfermeiro do CME desempenha um papel importante na gestão do 

processamento do instrumental ortopédico de configuração complexa fornecido por 

empresas distribuidoras. É um profissional que deve atualizar constantemente o seu 

conhecimento sobre legislações, guias de boas práticas de processamento de 

instrumental cirúrgico, bem como os estudos que abordam o tema a fim de diminuir o 

risco de infecção de sítio cirúrgico para o paciente e possibilite tomada de decisão na 

sua prática baseada em evidências científicas. E quando deparar com uma lacuna no 

conhecimento não seja motivo de frustração e desânimo para o enfermeiro, mas sim 

uma motivação para desenvolver estudos que a preencha ou parte dela (SOBECC, 

2013). 

Diante disso, até o momento, não existem estudos experimentais ou clínicos 

analisando o impacto de diferentes protocolos de limpeza na formação de biofilme nas 

superfícies dos dois modelos de instrumental cirúrgico descritos anteriormente, bem 

como para responder às demais questões apresentadas. Considera-se que as 

tecnologias utilizadas em cirurgias ortopédicas e o sistema de consignação desse 

instrumental que devem oferecer segurança, melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e não aumentarem o risco de morbimortalidade.  

Este estudo possibilita analisar a segurança do processamento de instrumental 

cirúrgico de conformação complexa confeccionado em ácido inoxidável, pode subsidiar 

as agências reguladoras nacionais e internacionais sobre as boas práticas de 
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processamento de instrumental cirúrgico de configuração complexa reutilizável, além 

de sustentar os gestores, médicos e especialmente os enfermeiros responsáveis 

técnicos pelos CME na escolha das melhores medidas a serem adotadas no dia a dia 

dos serviços de saúde para garantirem a segurança do paciente cirúrgico ortopédico.   
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2. OBJETIVOS 

 Validar método laboratorial de formação de biofilme e análise em instrumento de 

aço inoxidável.  

 Determinar a carga microbiana em instrumental cirúrgico de conformação 

complexa utilizado em cirurgias ortopédicas com implantes, após contaminação 

laboratorial e processamento por múltiplos ciclos.  

 Avaliar a formação de biofilme em instrumental cirúrgico de conformação 

complexa utilizado em cirurgias ortopédicas com implantes, após contaminação 

laboratorial e processamento por múltiplos ciclos. 

 Comparar a carga microbiana nos diversos protocolos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Prevenção e controle de infecção em sítio cirúrgico 

A ISC é um evento adverso temido pelos cirurgiões, principalmente, em se 

tratando de cirurgias limpas. Nos Estados Unidos da América, a ISC é a mais 

prevalente IRAS, atingindo 31% dos pacientes hospitalizados (CDC, 2015).  

Um estudo de coorte prospectivo de vigilância de infecção de sítio cirúrgico 

conduzido em 30 países distribuído pela América Latina, Ásia, África e Europa pelo 

Consórcio Internacional de Controle de Infecção Hospitalar (International Nosocomial 

Infection Control Consortium - INICC), de 2005 a 2010, reportou taxa geral de ISC de 

2,9%. As taxas observadas foram muito mais elevadas (58%) quando comparadas com 

os dados publicados nos Estados Unidos pelo CDC (ROSENTHAL et al., 2013). No 

Brasil, esse evento adverso ocupa o terceiro lugar no ranking das IRAS, com taxas 

entre 14% e 16% em hospitais brasileiros e com uma média de taxa de incidência de 

11% (ANVISA, 2009c). 

Essa infecção pode ocorrer em níveis: incisional superficial, quando acomete 

pele e tecido celular subcutâneo; incisional profunda quando atinge fáscia e músculo e 

órgãos e cavidades, quando atinge o que o próprio nome refere. O diagnóstico da ISC 

pode ocorrer até 30 dias após o procedimento cirúrgico, porém, quando há colocação 

de implantes, o prazo se estende até um ano (ANVISA, 2013a).  

Os casos das infecções em cirurgias ortopédicas são mais complexos, pois 

envolvem partes ósseas e implantes ortopédicos, os quais, quando infectados, são de 

difícil tratamento e podem trazer consequências graves para o paciente, como perda do 

implante, amputação de membros do corpo e até mesmo o óbito (ERCOLE et al., 2011; 

OLIVEIRA; BRAZ; RIBEIRO, 2007; BREMANDER, 2005). 

Desde 2004, a OMS tem promovido campanhas educativas estimulando os 

serviços de saúde a desenvolverem uma cultura de segurança do paciente a fim evitar 

os eventos adversos, dentre os quais está a ISC que pode ser proveniente de práticas 

inseguras por parte dos profissionais de saúde. Segundo a OMS, a ISC pode ser 

preventiva pela adoção de práticas seguras dentro dos serviços de saúde, como é 

descrito no Segundo Desafio Global para Segurança do Paciente, lançado em 2009. 
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Esse documento traz o enfoque da necessidade de garantir a esterilização do 

instrumental cirúrgico como uma dessas práticas (OMS, 2009).    

Até o início da década de 90, as produções científicas sobre processamento de 

PPS foram mais voltadas ao estudo de métodos de esterilização, como validá-los e 

qualificá-los, sendo a importância da etapa da limpeza, apenas, mencionanda pelos 

autores (CDC,1986; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994). Entretanto, a partir do final da 

década de 90, a etapa da limpeza passou a ser foco das investigações (DEVA et al., 

1996; CHAN-MEYER; McALISTER; ANTONOPOLIS, 1997; MARTINY; FLOSS; 

ZUHLSDORF, 2004; VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004), e recentes estudos 

mostram que múltiplos processamentos de PPS sem limpeza adequada, manual ou 

automatizada, levam à formação de biofilme, que abriga diferentes tipos de micro-

organismos, inclusive, multirresistentes (HADI et al., 2010; VICKERY et al., 2012; 

DEVA; ADAMS; VICKERY, 2013). 

Em surto de Klebisiela pneumoniae, produtora de carbapemanase (KPC), 

ocorrido em Paris, envolvendo diferentes hospitais, foram evidenciados 13 casos de 

pacientes infectados ou colonizados. Sete pacientes se contaminaram durante o uso de 

um mesmo duodenoscópio previamente utilizado por um paciente índice, e os outros 

cinco pacientes foram casos secundários de transmissão intra-hospitalar (CARBONNE 

et al., 2010).  

Em nível nacional, a ANVISA (2013a) tem adotado medidas de prevenção e 

controle de ISC com ações voltadas aos CME, as quais finalizam na segurança do 

paciente cirúrgico. Estas ações tomaram corpo a partir de 2008, estimuladas pelos 

surtos de micobateriose de crescimento rápido em vários Estados do Brasil 

(CARDOSO et al., 2008; VIANA-NETO et al., 2008; DUARTE et al., 2009; PITOMBO; 

LUPI; DUARTE, 2009; CABRAL; ANDRADE, 2011) e pela aliança mundial da OMS de 

segurança do paciente cirúrgico (OMS, 2009).  

Em 2009, com a publicação do Informe Técnico n° 01/2009, a ANVISA 

começou a exigir rotinas de limpeza de instrumental cirúrgico bem definidas como 

medida de prevenção de ISC (ANVISA, 2009b). Em 2012, foi publicada a RDC n° 

15/2012 cujo conteúdo aborda as boas práticas para o processamento de produtos 

para saúde, instrumentalizando ainda mais os órgãos fiscalizadores brasileiros na 
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verificação do cumprimento de medidas de segurança para o paciente (ANVISA, 

2012a).  

Em 2013, a ANVISA incluiu um novo indicador de processo, a fim de avaliar as 

medidas de prevenção e controle de ISC nos hospitais brasileiros que é a verificação 

do “número de caixas cirúrgicas com registro de inspeção”. Os serviços de saúde 

devem registrar, no prontuário do paciente, os nomes das caixas cirúrgicas utilizadas 

durante o procedimento cirúrgico, número do lote de esterilização, data de validade, 

bem como seus respectivos indicadores de controle (químico e biológico), utilizados 

nas diferentes etapas do processamento do instrumental. Além disso, registar também 

o tipo de caixa ou embalagem utilizada, a integridade da embalagem, a presença de 

umidade, a presença de resíduo orgânico e/ou sujidade no instrumental cirúrgico 

(ANVISA, 2013a).  

Apesar da escassez de publicações científicas comprovando a relação causal 

da ISC como falhas no processamento do instrumental,  o que é compreensível, tendo 

em vista os inúmeros fatores de risco a que são submetidos os pacientes cirúrgicos, há 

registro, na literatura, de surtos de ISC desencadeados por esse motivo.  

Dancer et al. (2012) investigaram um surto de ISC em cavidades e órgãos após 

cirurgias de quadril com colocação de implantes e cirurgias oftalmológicas em um 

hospital no Reino Unido.  Os autores concluíram que o surto foi promovido pelo uso de 

instrumental cirúrgico contaminado mesmo após o processamento. Durante a 

investigação, foram identificadas falhas, especificamente, na área de esterilização e 

guarda do instrumental. Essas falhas foram: ambiente sujo, ausência de local para 

higienização das mãos e insumos, ausência de vestiário para o profissional trocar  por 

uniforme forçando-o a utilizar a própria roupa, ausência de lavatório para higienização 

das mãos dos profissionais na área de guarda de produto para saúde esterilizados, o 

que significou manuseio do PPS por mãos não higienizadas, carro de metal utilizado 

para transportar o rack da autoclave contendo o instrumental cirúrgico estéril 

enferrujado e presença de manchas nas embalagens das caixas cirúrgicas.  

Além disso, foram coletadas 20 caixas de instrumental cirúrgico as quais 

estavam armazenadas na área de guarda prontas para serem utilizadas nos pacientes. 

Essas caixas foram submetidas à análise microbiológica e os resultados mostraram 
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presença de Staphylococcus coagulase negativa e Bacillus spp. Esses micro-

organismos foram os mesmos identificados nos pacientes portadores de ISC 

identificados no surto. O problema foi resolvido após diferentes investimentos para a 

melhoria da estrutura física e organizacional do CME tais como: reforma da área física, 

compra de equipamentos, aumento de recursos humanos e educação permanente dos 

profissionais (DANCER et al., 2012). 

Outros surtos envolvendo micobactérias de crescimento rápido (MCR) têm sido 

descritos ao redor do mundo, relacionados às falhas no processamento de PPS 

utilizados em diferentes tipos de procedimentos, tais como laparoscópicos, cirurgias de 

implantes mamários e broncoscopia (PITOMBO; LUPI; DUARTE, 2009). Esse micro-

organismo tem apresentado resistência aos agentes desinfetantes/esterilizantes, como 

soluções cloradas, glutaraldeído e até mesmo autoclavação, além de formar biofilme na 

superfície dos recipientes utilizados para imergir PPS nos agentes 

desinfetante/esterilizante (TIWARI et al., 2003; VIJAYARAGHAVAN et al., 2006). 

Em especial no Brasil, esse micro-organismo foi responsável por surtos em 

diferentes partes do país, sendo identificada a mesma espécie de Mycobacterium 

massiliense na cidade de Belém/Pará, Goiânia/Goiás e Rio de Janeiro/Rio de Janeiro. 

A videocirurgia foi um dos procedimentos cirúrgicos elencados nos surtos, e um dos 

pontos críticos identificados foi que o instrumental cirúrgico pertencia ao cirurgião ou a 

empresas terceirizadas e era transportado para diferentes serviços de saúde, sendo 

submetidos a diferentes protocolos de processamentos estabelecidos pelas instituições 

ou pelos cirurgiões (CARDOSO et al., 2008; VIANA-NETO et al., 2008; DUARTE et al., 

2009; PITOMBO; LUPI; DUARTE, 2009).  

Durante a investigação, foram identificadas falhas na etapa da limpeza, 

desinfecção/esterilização, o que poderia ter contribuído para a formação de biofilme no 

lúmen desse instrumental, favorecendo a resistência dos micro-organismos aos 

agentes esterilizantes utilizados. Além disso, houve a suspeição de que  uma única 

fonte de infecção poderia ter sido a causadora dos surtos, sendo carreada para os 

diferentes serviços por meio do instrumental contaminado (CARDOSO et al., 2008; 

VIANA-NETO et al., 2008; DUARTE et al., 2009; PITOMBO; LUPI; DUARTE, 2009). 
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Vale ressaltar que a magnitute e abrangência desses surtos resultaram na 

publicação da RDC 08/2009 pela Anvisa (ANVISA, 2009a), que proibiu a esterização 

química a frio em todo o território brasileiro, medida ainda em vigor em 2017.  

Considera-se, portanto, que a qualidade do processamento de produtos para 

saúde deve ser uma prioridade nos serviços de saúde brasileiros, com elaboração de 

procedimentos operacional padrão, baseados em evidências científicas, o que depende 

de investimentos em recursos humanos e financeiros, a fim de minimizar os riscos de 

ISC aos usuários desses serviços.  

3.2. Impacto do biofilme em procedimentos cirúrgicos 

Biofilmes são comunidades de bactérias formadas por células aderidas 

irreversivelmente à um substrato ou às suas interfaces, envoltas por uma matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares produzida por essas bactérias. Elas possuem 

alterações fenotípicas com relação à taxa de crescimento e gene de transcrição, o que 

caracteriza o biofilme como uma estrutura arquitetônica extremamente complexa 

(Figura 01) (DONLAN; COSTERTON, 2002). 

 

Figura 1: Estrutura do Biofilme. Fonte: Imagem elaborada pelo Centro de Engenharia de 
Biofilme, Universidade do Estado de Montana, 1996. Traduzida e adaptada por Lopes, LKO 
(2016). 
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A presença de biofilmes em superfícies dentárias foi descrita, primeiramente, 

no século XVII (COSTERTON; GEESEV; CHENG, 1978), porém biofilmes foram 

encontrados em fósseis com mais de três bilhões de anos, descobertos na África e na 

Austrália (RASMUSSEN, 2000). Somente no final da década de 70, os pesquisadores 

começaram a estudar as características dos biofilmes, seu papel no meio ambiente e 

nos seres vivos, bem como sua relação com a promoção de doenças (DONLAN; 

COSTERTON, 2002; HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004).  

A formação dos biofilmes possui quatro fases distintas: adesão reversível, 

adesão não reversível, crescimento e diferenciação e disseminação (Figura 2). Na 

primeira fase, ocorre a adesão das bactérias planctônicas à superfície. Uma vez 

aderida, as bactérias mudam da forma planctônica para a séssil. Nessa fase o biofilme 

ainda não está totalmente aderido, podendo ser destruído. Na segunda fase, ocorrem 

adesão entre as células, tornando irreversível essa adesão. Na terceira fase ocorre o 

crescimento do biofilme e a diferenciação das estruturas nele contidas. E por último, 

ocorre a maturação do biofilme. Nessa fase, há liberação de bactérias na forma 

planctônica que migram para outros sítios e formam novas colônias (DEVA; ADAMS; 

VICKERY, 2013). 

 

Figura 2: Formação do biofilme. Fonte: Imagem elaborada pelo Centro de Engenharia de 
Biofilme, Universidade do Estado de Montana, 1996. Traduzida e adaptada por LOPES, LKO 
(2016). 
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A dispersão de células bacterianas do biofilme pode ocorrer de forma 

individual, em colônia ou movimentação de toda estrutura. A dispersão individual é o 

desprendimento de apenas uma bactéria do nicho que irá aderir em outra superfície. A 

dispersão em colônias é o desprendimento de um aglomerado de bactérias do biofilme 

que vai aderir em outra superfície. E por último, a dispersão por movimentação ocorre 

quando o biofilme inteiro se movimenta na superfície onde estava aderido. Todas essas 

estratégias têm o propósito de colonizar outros nichos, bem como a sobrevivência da 

espécie (HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004).   

A natureza do biofilme depende diretamente das condições físicas e 

nutricionais oferecidas pelo meio ambiente (SUTHERLAND, 2001) e da resistência 

intrínseca e extrínseca das bactérias aos desinfetantes e antimicrobianos 

(MCDONNELL; BURKE, 2011; DONG et al., 2013). A presença de bactérias viáveis no 

interior de biofilme favorece a transferência de informação genética entre as bactérias e 

o meio externo por meio da transferência de plasmídeo (REID, 1999; DONG et al., 

2013). 

As substâncias poliméricas extracelulares contidas em biofilmes aumentam a 

adesão bacteriana entre si e a superfície, favorecento a sua viabilidade e promovendo 

o desenvolvimento da sua estrutura. Atua como barreira de proteção, consegue reter e 

armazenar nutrientes para o seu crescimento, além de promover tolerância aos 

desinfetantes e antibióticos (BRANDA; FRIEDMAN; KOLTER, 2005; XUE et al., 2012). 

Além disso, essas substâncias possuem diferentes componentes em sua estrutura os 

quais alteram dependendo tipo do micro-organismo (s) presente (s) no biofilme. Esses 

componentes são polímeros ricos em carboidrato, proteínas, Ácido Desoxirribonucleico 

(ADN), água, resíduos de células em diferentes estágios entre outros (BRANDA; 

FRIEDMAN; KOLTER, 2005; RYDER; BYRD; WOZNIAK, 2007; EDMISTON et al., 

2015; GBEJUADE; LOVERING; WEBB, 2015).  

A formação de biofilmes ocorre tanto em ambientes hidratados quanto secos 

(DONLAN; COSTERTON, 2002; VICKERY et al., 2012), porém o tipo de superfície 

influencia no tempo de adesão dos micro-organismos. Patógenos aderem mais rápido 

à superfícies que repelem água, tais como plástico, vidros e metais (DONLAN, 2002). A 

velocidade do fluxo dos fluidos que passa pelo biofilme afeta diretamente a sua 
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estrutura, sendo que fluxos rápidos e intensos são responsáveis por formar biofilmes 

mais aderidos. A dispersão de células planctônicas também é influenciada pelo 

suprimento de nutrientes aos micro-organismos presentes no biofilme. Por exemplo, a 

diminuição do suprimento de nutrientes como sucinato e glutamato desencadeia a 

liberação de células do biofilme formado por Pseudomonas aeruginosa. Além dos 

nutrientes, a presença de oxigênio também é determinante para a formação de 

biofilmes, bem como sua dispersão (HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 

2004; GOLLER; ROMEO, 2008).  

Biofilmes podem ser formados por apenas uma espécie de micro-organismo ou 

várias (Figura 03). As interações estruturais (espacial e metabólica) entre as espécies 

influenciam na organização e na construção da dinâmica ambiental do biofilme com 

múltiplas espécies. A fisiologia de cada espécie também influencia na distribuição das 

células, assim como na biomassa desse complexo biofilme (BATTIN et al., 2007; 

HANSEN et al., 2007).  

 

Figura 3: Imagens de biofilmes compostos por múltiplas espécies. A – Imagem de duas 
câmaras de um reator de fluxo de gotejamento inoculado com tecido coletado de lesão 
homogeneizado e cultivado por sete dias. B – Imagem de um biofilme de três espécies de 
bactérias cultivadas, usando colônias em reator de fluxo de gotejamento. Fonte:   Woods et al, 
2012. Traduzida e adaptada por LOPES, LKO (2016). 
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As células bacterianas presentes em biofilmes podem comunicar entre si por 

meio do sistema chamado sinalização intracelular ou quorum sensing (QS) (WILLIANS, 

2002; IRIE; PARSEK, 2008). O termo QS foi mencionado, a princípio, para descrever o 

sistema de comunicação entre células bacterianas que utilizava o sinal difusível 

molecular N-Acyl Homoserine Lactone (AHL) Family (WILLIANS, 2002). Entretanto, 

atualmente é utilizado para referenciar os diferentes autoindutores utilizados na 

comunicação intercelular das diferentes espécies de micro-organismos. A AHL é um 

sistema de comunicação intracelular das bactérias gram-negativas e os peptídeos das 

gram-positivas (IRIE; PARSEK, 2008).  

O QS está relacionado à formação de biofilmes, controle populacional e 

comportamento das células neles contidos, além de regular a maturidade, agregação 

de outras bactérias e a liberação de colônias do biofilme (IRIE; PARSEK, 2008; 

BRYERS, 2008) (Figura 04). Também está relacionado à resistência antimicrobiana 

que é uma característica dos micro-organismos que fazem parte dos biofilmes 

(WILLIANS, 2002; BRYERS, 2008).  

 

 

Figura 4: Biologia do desenvolvimento dos biofilmes. Fonte: IRIE; PARSEK, 2008. Traduzida 
por LOPES, LKO (2016). 
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A formação de biofilmes pode ser uma estratégia utilizada pelos micro-

organismos para driblar o sistema imunológico e/ou diminuir o fator de virulência do 

hospedeiro (IRIE; PARSEK, 2008; KOSEKI et al., 2014). Biofilmes bacterianos são 

descritos em infecções crônicas de difícil tratamento e com graves consequências para 

os pacientes, principalmente, as infecções de sítios cirúrgicos com implante. Esse tipo 

de infecção só pode ser tratado quando o implante é retirado o que pode trazer 

grandes prejuízos para o paciente (ROBERTS, 2013; KOSEKI et al., 2014).  

O processo infeccioso, no hospedeiro, possui vários estágios para os quais a 

bactéria utiliza múltiplos fatores de virulência. Os agentes antibacterianos buscam 

alterar o mecanismo de ação desses fatores e seus modelos de regulação para 

eliminar a bactéria (WILLIANS, 2002; KOSEKI, et al., 2014).  

O processo de invasão de bactérias gram-positivas no sítio infeccioso envolve 

ligação incorreta dos fatores de complementos reconhecidos pelas proteínas da parede 

celular das bactérias, e das gram-negativas envolve produção de proteínas que pode 

degradar os fatores de complemento e seus componentes de ligação ou promover a 

antiquimiotaxia ou toxicidade para as células imunes. A formação de biofilmes é um 

dos mecanismos que dificulta o reconhecimento da presença de bactérias pelo sistema 

imune, alterando a resposta imune e promovendo rápido crescimento do biofilme 

aumentando a virulência (BRYERS, 2008). 

A formação de biofilmes também ocorre em superfícies de dispositivos 

médicos, tais como: prótese de válvulas cardíacas, ortopédicas e mamárias, lentes de 

contato, dispositivos intrauterinos, cateteres venosos e urinários e tem sido relacionado 

com infecções graves e recorrentes (DONLAN; COSTERTON, 2002; ROBERTS, 2013; 

DEVA; ADAMS; VICKERY, 2013; JACOMBS et al., 2014; GBEJUADE; LOVERING; 

WEBB, 2015; ARCIOLA et al., 2015; BISPO; HAAS; GILMORE, 2015).  

Em um estudo desenvolvido na Austrália, Pajkos et al. (2003) encontraram 

correlação entre contraturas de cicatriz cirúrgica de implante de prótese mamária e a 

presença de biofilme bacteriano, sendo necessária a remoção da prótese. Em outro 

estudo prospectivo desenvolvido na Índia por Fernandes e Dias (2013), os 

pesquisadores acompanharam pacientes pós-cirurgias ortopédicas com implantes 

durante um ano e meio a fim de verificar a presença dos micro-organismos mais 
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prevalentes e os fatores de risco para infecção. Encontraram 50 pacientes com 

complicações pós-cirúrgicas das quais 84% tiveram cultura positiva, sendo S. aureus o 

micro-organismo mais prevalente. Foram isolados 64 micro-organismos dos quais 18 

(28,1%) foram identificados como formadores de biofilme.    

Biofilmes também têm sido encontrados em PPS reutilizáveis. Estudos in vitro 

têm demonstrado a formação de biofilmes em PPS devido à limpeza inadequada, bem 

como a presença de micro-organismos viáveis e sua transmissão para outro 

hospedeiro mesmo quando submetido aos agentes desinfetantes/esterilizantes (DEVA 

et al., 1996; CHAUFOUR et al., 1999; VICKERY et al., 2009). A presença de células 

bacterianas mortas aderidas à superfície do PPS, envoltas na matriz de substâncias 

poliméricas extracelulares, aumenta a taxa de adesão de outras bactérias durante o 

próximo ciclo de contaminação, comprometendo a segurança do paciente (VICKERY et 

al., 2009; ROBERTS, 2013). 

O uso de diferentes produtos de limpeza pode reduzir a formação de biofilmes, 

mas não os elimina completamente da superfície dos PPS, principalmente, aqueles de 

conformação complexa e, quando não se utiliza a ação mecânica na superfície do 

instrumental, é fator determinante para a formação de biofilmes (ALFA; NEMES, 2004; 

VICKERY et al., 2009; HADI et al., 2010; ALFA et al., 2010; RIBEIRO, 2010; DA 

COSTA LUCIANO et al., 2016).  

Material orgânico e proteína também podem permanecer na superfície do 

instrumental cirúrgico fabricado em aço inoxidável, mesmo após a limpeza e 

desinfecção/esterilização, evento que aumenta o risco de infecção para o paciente 

cirúrgico (CHAN-MYERS; McALISTER; ANTONOPLOS, 1997; MURDOCH et al., 2006; 

LIPSCOMB; SIHOTA; KEEVIL, 2006). A presença de fluidos biológicos proteicos 

promove o desenvolvimento de biofilmes e compromete a ação dos agentes 

desinfetantes/esterilizantes (VICKERY et al., 2009). 

3.3. Processamento de instrumental cirúrgico  

O processamento de instrumental cirúrgico compreende a utilização adequada 

de técnicas e equipamentos para cada etapa a qual deve ser observada rigorosamente 

para evitar eventos adversos relacionados ao seu uso na assistência ao paciente como 

a promoção de infecção (PADOVEZE; GRAZIANO, 2011). Surtos de infecção de sítio 
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cirúrgico foram desencadeados por falhas no processamento do instrumental (TOSH et 

al., 2011; DANCER et al., 2012; ALRABAA et al., 2013; BAJOLET et al., 2013; 

SOUTHWORTH, 2014). O CME é o local responsável por realizar o processamento. 

Entretanto, o local de uso desse instrumental tem coparticipação no processo, cabendo 

a ele evitar a desidratação da matéria orgânica na superfície do instrumental, 

importante responsabilidade, pois tem relação direta com o sucesso da limpeza e, por 

conseguinte, da esterilização. A desidratação da matéria orgânica na superfície do 

instrumental dificulta a remoção da sujidade comprometendo todas as etapas 

subsequentes (LIPSCOMB et al., 2007).  

3.3.1. Limpeza   

A limpeza é a principal etapa desse processo, pois quando aplicada de forma 

correta diminui, significativamente, a matéria orgânica (bioburden) da superfície do 

instrumental cirúrgico, consequentemente, aumenta a efetividade dos agentes 

esterilizantes ou desinfetantes, permitindo o contato direto desses agentes em toda a 

superfície do instrumental (VICKERY et al., 2009; SOBECC, 2013). 

A limpeza consiste na remoção de sujidades e da carga microbiana por meio 

de água, detergente e outros insumos, além da ação mecânica em toda a superfície do 

instrumental e de seus acessórios. Ela pode ocorrer de forma manual ou automatizada, 

ou até mesmo a soma dos dois métodos, sendo a automatizada a mais eficaz devido à 

reprodutibilidade do método, ao impedimento de falhas humana e à diminuição do risco 

ocupacional (ALFA; NEMES, 2004; RUTALA; WEBER, 2008; ALFA et al., 2010; 

ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014; Food and Drugs Administration 

– FDA, 2015).  

Alguns critérios devem ser observados para otimizar a limpeza do instrumental 

cirúrgico, como por exemplo, diminuir o tempo de espera entre a contaminação do 

instrumental e o início da limpeza para aumentar a chance de remoção do bioburden. 

Essa relação “tempo de espera” versus “efetividade da limpeza” é inversamente 

proporcional, visto que quanto menor o tempo de espera maior a remoção de sujidade 

da superfície do instrumental aumentando a efetividade da limpeza. Tempo prolongado 

de espera para iniciar a limpeza, causa a desidratação dos resíduos nas superfícies do 

produto, promove a adesão desses resíduos à sua superfície, facilita a formação de 
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biofilme e dificulta a limpeza (ALFA; NEMES, 2003; Association of PeriOperative 

Registered Nurses – AORN, 2013; FDA, 2015).  

Para minimizar este problema, é, no que se refere ao instrumental cirúrgico, 

recomendado que a etapa da limpeza  seja iniciada a partir do momento em que o 

instrumentador recebe o instrumental das mãos do cirurgião ainda durante a cirurgia, 

limpando-o com uma compressa umedecida em água estéril para evitar a desidratação 

de resíduos na superfície do instrumental (PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011). A adoção de 

rotinas que facilite o processo de limpeza, como o pré-enxágue do instrumental no local 

de uso, também, pode evitar a formação de biofilme. Sucessivos processamentos 

utilizando limpeza inadequada favorecem a formação de biofilme e comprometem a 

etapa de desinfecção ou esterilização (LIMPSCOM et al., 2007; VICKERY et al., 2009; 

AORN, 2013).  

A escolha correta dos produtos, insumos e equipamentos para limpeza é 

fundamental para facilitar e agilizar a limpeza, sendo o enfermeiro de CME o 

protagonista principal nessa escolha. Para tanto, faz-se necessário o empoderamento, 

apropriar-se das evidências científicas, informações técnicas fornecidas tanto pelos 

fabricantes do instrumental cirúrgico quanto pelos fabricantes dos insumos e 

equipamentos utilizados durante a limpeza, bem como experiências práticas que 

sustentarão sua tomada de decisão (RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; 

AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015). Destaca-se que apenas a recomendação de limpeza 

do fabricante não é suficiente para garantir sua efetividade. Surto de infecção em sítio 

cirúrgico após cirurgia de artroscopia de joelho  foi relacionado à falha na limpeza 

apesar do serviço ter seguido estritamente as orientações do fabricante (TOSH et al., 

2011).  

A limpeza deve ser precedida de pré-enxágue em água fria, porque 95% das 

proteínas do sangue são solúveis em água à temperatura ambiente. Um estudo 

comparou o uso de detergente alcalino e água na redução de resíduo de material 

orgânico no pré-enxágue e encontrou melhor resultado com água (PFEIFER, 2003).  

a) A qualidade da água na etapa da limpeza 

Association for lhe Advancement of Medical Instrumentation – AAMI (AAMI, 

2007) considera a qualidade da água um importante critério a ser observado pelos 
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serviços de assistência à saúde que processam instrumental cirúrgico. Essa qualidade 

difere entre as regiões geográficas e depende dos componentes físicos, químicos e 

biológicos presentes na água, tais como: condutividade, presença de minerais sólidos, 

cloretos e outras impurezas, bem como à acidez e alcalinidade.  

Ainda, a quantidade e/ou intensidade desses componentes físicos, químicos e 

biológicos da água é sazonal, ou seja, podem variar durante o ano e podem reagir com 

os diferentes produtos químicos utilizados na otimização da limpeza, causando danos 

ao instrumental. Por isso, uma análise cuidadosa deve ser realizada a fim de obter 

resultados satisfatórios, visando à segurança do paciente e à preservação do 

instrumental (AORN, 2017).  

Exemplos de danos causados por água de baixa qualidade são a oxidação e 

manchas no instrumental. Elas são promovidas  pela adesão de componentes da água 

(carbono orgânico, pH, dureza de íons cloro, ferro, cobre e manganês) à superfície do 

instrumental e equipamentos (FUSHS et al., 2009; SOBECC, 2013). 

Quando se trata da limpeza de instrumental utilizado em cirurgias com 

implantes de órteses e próteses, existem problemas adicionais relacionados à 

qualidade da água. Contaminantes como micro-organismos e endotoxinas bacterianas, 

quando em contato com o local do implante, podem estimular o sistema imunológico do 

paciente promovendo um processo inflamatório local, culminando na perda do implante 

(BREMANDER et al., 2005; GREENFIELD et al., 2005; BERTUCCI; TEDRUS, 2010).   

Dessa forma, a primeira medida a ser tomada pelo enfermeiro do CME é 

buscar parceria com o engenheiro clínico responsável pelo abastecimento de água no 

serviço do hospital e conhecer a qualidade da água que abastece o serviço. Existem 

exames laboratoriais capazes de verificar os componentes bioquímicos e 

microbiológicos da água que devem ser realizados para fundamentar a elaboração de 

protocolos de manutenção da qualidade da água, bem como ajudar na escolha do 

sistema de tratamento de água ideal para a realidade de cada serviço. É recomendado 

que essa análise seja realizada periodicamente e ainda, a sua realização sempre que 

ocorrer manutenção da fonte de água ou ocorrer alguma mudança na estação de água 

que possa influenciar diretamente na qualidade (AAMI, 2007; ANVISA, 2012a; AORN, 

2013).  
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Em geral, a água potável pode ser utilizada no pré-enxágue e na limpeza do 

instrumental, e a água mole ou deionizada no último enxágue, desde que não tenha 

opinião contrária do fabricante do produto (AORN, 2017). A dureza da água é medida 

pela quantidade de partes por milhão (ppm) de carbonato de cálcio (CaCO3) presente 

na água. Quanto maior a quantidade de ppm maior a dureza da água. Essa dureza é 

promovida pela presença de sais minerais em sua composição, principalmente do 

cálcio e do magnésio. Água dura pode dificultar a ação do detergente, causar 

incrustação nos equipamentos e no instrumental cirúrgico. A tabela 01 (p.57) apresenta 

os valores referenciais para manter a qualidade da água a ser utilizada no 

processamento de produtos para saúde reutilizável (SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 

2014; WHO/PAHO, 2016).  
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Tabela 1: Qualidade da água usada para processamento de produtos para saúde 
reutilizáveis. 

Substância 

Nível máximo de concentração 

Processo de limpeza Enxágue final* 

Aparência 

pH 

Condutividade a 25°C 

Claro, sem cor 

─ 

─ 

Claro, sem cor 

5,5-8,0 

30 (µS/cm) 

Total de sólidos homogeneizados 

Dureza total [CaCO3] 

Cloreto [Cl¯] 

─ 

60 (mg/L) 

120 (mg/L) 

40 (mg/L) 

50 (mg/L) 

10 (mg/L) 

Chumbo [Pb] 

Ferro [Fe] 

Pentóxido de fósforo [P2O5] 

─ 

─ 

─ 

10 (mg/L) 

2 (mg/L) 

0,2 (mg/L) 

Dióxido de silício [SiO2] 

Contagem total viável 

[UFC**/100mL] 

Endotoxinas [EU/mL] 

2 (mg/L) 

─ 

─ 

0,2 (mg/L) 

10 

0,25 

*O termo “enxágue final” se refere à água utilizada no último enxágue do produto para saúde. 
**Unidades Formadoras de Colônias.  

Fonte: Australian, 2014. Traduzida por Lopes, LKO (2016). 

 

Existem diferentes tecnologias para tratamento de água no mercado que 

devem ser, criteriosamente, analisadas observando a necessidade do serviço, as 

características da água da região do país, quantidade de água a ser consumida e os 

tipos de procedimentos cirúrgicos que serão realizados em cada serviço de saúde 

(PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011).  

Além disso, deve ser observado o custo do sistema do tratamento de água. 

Existem diferentes métodos de tratamento, sendo alguns mais baratos, por exemplo, 

filtros de sedimentação, abrandadores, filtros de carbono  e outros mais dispendiosos, 

como osmose reversa e destilação. Um importante critério a ser observado para a 
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escolha do sistema de tratamento de água é o tipo de cirurgia a ser realizado, como já 

se mencionou anteriormente, e a RDC N. 15/2012 especifica que o enxágue final da 

etapa da limpeza de “PPS críticos utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, 

oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas deve ser realizado com água 

purificada” (ANVISA, 2012a, p. 13). 

Outro cuidado que se deve ter em relação à água durante a limpeza é a 

temperatura. Na fase da pré-limpeza, a temperatura não pode exceder a 45°C, pois 

temperaturas acima do mencionado podem coagular sangue e outras proteínas 

(RIBEIRO, 2010; PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011) e facilitar o processo de adesão da 

sujidade à superfície do PPS. Já na fase de limpeza, propriamente dita, a temperatura 

deve permanecer entre 37°C e 55°C quando for utilizar detergente enzimático e para os 

detergentes não enzimáticos em torno de 65°C (RIBEIRO, 2010; PSALTIKIDIS; 

RIBEIRO, 2011), pois essas temperaturas potencializam a ação do detergente sobre os 

resíduos. 

b) A escolha do detergente  

Segundo a norma brasileira, detergente é um produto químico  

“destinado à limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da 
tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, 
orgânicas, líquidas ou pós – solúveis em água – que contêm agentes 
umectantes e emulsificantes que suspendem a sujidade e evitam a 
formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na 
superfície (ANVISA, 2012a, p.2).” 

   

Existem diferentes tipos de detergentes no mercado, forma de líquidos ou em 

pó, e com diferentes níveis de pH. Todavia, o mais utilizado nos CME dos 

estabelecimentos de assistência à saúde são aqueles que possuem pH neutro ou 

próximo do neutro, pois são mais compatíveis com os diferentes tipos de instrumental e 

têm boa ação sob a matéria orgânica aderida (RUTALA; WEBER, 2008; RIBEIRO, 

2010).   

A escolha do detergente para a limpeza de instrumental cirúrgico é 

extremamente importante, pois resíduo de detergente enzimático em instrumental 

cirúrgico utilizado em cirurgias oftalmológicas está relacionado à Síndrome Destrutiva 

das Células do Endotélio, hoje chamada de Toxic Anterior Segment Syndrom (TASS – 
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Síndrome Tóxica do Seguimento Anterior) (BREEBAART et al., 1990; PARIKH et al., 

2002; ANAND et al., 2005). 

Os detergentes utilizados no processamento de PPS podem ser enzimáticos, 

neutros, alcalinos e não enzimáticos, também chamado de surfactante. Mas qual seria 

o melhor detergente para ser utilizado na limpeza dos PPS? Os estudos não são 

conclusivos (ZÜHLSDORF; FLOSS; MARTINY, 2004; AUGUSTIN; ALI-VEHMAS; 

ATROSHI, 2004; VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004), apesar de que a 

recomendação do fabricante do instrumental é decisiva na escolha (RUTALA; WEBER, 

2008; SOBECC, 2013). 

E um estudo desenvolvido na Austrália, os autores avaliaram ação de 

diferentes marcas de detergentes enzimáticos na destruição de biofilme e observaram 

falha na eliminação de biofilme (VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004). Em outro 

estudo, no mesmo país, os autores simularam, em laboratório, a formação de biofilme 

de Pseudomonas aeruginosa em pedaços de plásticos de politetrafluoretileno (PTFE) 

e, em seguida, os fragmentos foram submetidos à limpeza com diferentes marcas de 

detergentes, tanto enzimático quanto alcalino para verificar a eficácia na remoção de 

biofilme e os enzimáticos tiveram melhor ação que os alcalinos (HADI et al., 2010). 

Fang et al. (2010), na China, comparando a ação de detergentes enzimático e 

não enzimáticos na destruição de biofilme, observaram que os detergentes não 

enzimáticos são mais eficazes na inibição da formação de biofilme quando comparados 

com os enzimáticos.   

E um estudo desenvolvido em laboratório, no Canadá, os autores formaram 

biofilme bacteriano utilizando Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa 

durante oito dias em placas contendo 96 poços e, em seguida, utilizaram diferentes 

marcas de detergentes neutros e enzimáticos, bem como a associação deles com 

desinfetantes a fim de verificarem a ação desses produtos na destruição do biofilme e 

na eliminação de bactérias viáveis sem uso de ação mecânica. Houve redução 

significativa da carga microbiana, nenhum produto isolado ou associação deles foi 

capaz de destruir completamente o biofilme ou eliminar as bactérias contidas no interior 

dessas estruturas. Na conclusão do estudo, é reforçada a importância de uma limpeza 

minuciosa para impedir a formação do biofilme (DA COSTA LUCIANO et al., 2016).  
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Embora haja recomendações de exposição de instrumental cirúrgico a 

detergentes que possam reduzir ou inibir a formação de biofilme, outros estudos devem 

ser desenvolvidos para respaldarem a indicação do detergente ideal que realmente 

possua uma ação que dificulte a formação de biofilme (REN et al., 2013).   

 Apesar dessa controversa, desde final do século XX, é registrado que os 

detergentes enzimáticos possuem uma rápida ação sob a matéria orgânica por causa 

das enzimas presentes na solução (BENSON, 1996; PINTER; GABRIELLONI, 2000; 

PADOVEZE, 2003).  

As enzimas são proteínas catalizadoras que aceleram as reações metabólicas 

no organismo. À medida que se eleva a temperatura, ocorre a aceleração da reação 

química. Entretanto, elevadas temperaturas as degradam, conforme apresentado na 

figura 5 (CAMPBELL, 2012), que apresenta a atividade relativa de uma reação 

enzimática em função da temperatura. A diminuição da atividade acima de 50°C é 

devido à desnaturação térmica. 

 

 

Figura 5: O efeito da temperatura sobre a atividade da enzima. Fonte: (Retirada do livro de 
CAMPBELL, 2012, p.163). 
 

Devido à falta de normativa para regular a formulação, fabricação e 

comercialização do detergente enzimático e ao agravante da instabilidade das 

enzimas, a ANVISA publicou, em 14 de novembro de 2012, a RDC 55. Essa norma 

dispõe, exclusivamente, sobre os detergentes enzimáticos de uso restrito nos 

estabelecimentos de assistência à saúde, a fim de garantir a qualidade desses 

produtos comercializados no Brasil. Segundo essa norma, as enzimas utilizadas nos 
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detergentes devem ser a protease, lípase e amilase. Quando se optar por apenas uma 

enzima, obrigatoriamente, deve ser da subclasse da protease, por ser responsável pela 

degradação de proteínas presentes no sangue e tecidos humanos.  A solução do 

detergente enzimático deverá ser utilizada uma única vez, visto que, quando o 

instrumental é imerso, ocorre uma reação química e há liberação de material orgânico 

e outros agentes, resultando na sua contaminação e transmissão de micro-organismos 

para outros PPS (ANVISA, 2012b). 

O detergente enzimático foi classificado como produto de risco 2 que, segundo 

a RDC 184/2001, são definidos como “saneantes domissanitários e afins que sejam 

cáusticos, corrosivos, os produtos cujo valor de pH, em solução a 1% p/p à temperatura 

de 25º C, seja ≤2 e ≥11,5, aqueles com atividade antimicrobiana, os desinfetantes e os 

produtos biológicos à base de micro-organismos” (ANVISA, 2001). O registro do 

detergente tornou compulsório e os fabricantes ou importadores desse produto devem 

apresentar laudo de atividade da(s) enzima(s) existente(s)  no produto, laudo do pH 

puro e pronto uso, determinar prazo de validade, entre outros requisitos importantes 

para seu registro (ANVISA, 2012b). Esta norma foi um avanço para a saúde no Brasil, 

pois direciona e norteia os enfermeiros de CME na escolha de um detergente 

enzimático de qualidade para os serviços de assistência à saúde.  

O detergente alcalino foi desenvolvido para aumentar a capacidade de 

remoção de material orgânico e inorgânico por meio de combinações de soluções 

sequestrantes (LENTSCH; OLSON; MAN, 2002). Possui melhor ação bactericida sobre 

Clostridium dificillium que o detergente enzimático (ALFA et al., 2013) além de facilitar 

a remoção de manchas do instrumental e promover um brilho natural (SOBECC, 2013). 

É um detergente que possui pH entre 9 e 14 favorecendo a degradação de 

proteína e gordura, pois quanto mais elevado o pH maior o poder de degradação de 

proteína. Porém, trata–se de uma solução corrosiva, que pode causar danos no 

instrumental cirúrgico e equipamentos que receberam anodização (camada protetora 

aplicada normalmente em alumínio), banhados por ouro, instrumental ou equipamento 

elétricos, borrachas e silicones. Diante disso, existe a recomendação de uso de 

detergente alcalino com pH máximo de 10 para evitar tais ações.  
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Os detergentes alcalinos têm sua ação potencializada na remoção de sujidades 

com uma temperaturas acima de 65°C (PFEIFER, 2003; PESKETT, 2003; RUTALA; 

WEBER, 2008; SOBECC, 2013), sendo portanto uma opção para uso em lavadoras 

ultrassônicas e termodesinfectadoras, pois nesses equipamentos é possível aquecer a 

solução a temperaturas recomendadas para esse detergente. Entretanto, pelo mesmo 

motivo não devem ser utilizados na limpeza manual pelo risco ocupacional de provocar 

queimaduras durante o manuseio (SOBECC, 2013).  

O detergente não enzimático, o chamado surfactante, também é utilizado na 

limpeza de instrumental cirúrgico. Sua formulação é a base de íons catiônicos os quais 

conseguem penetrar no substrato do biofilme, quebrando as ligações glicoproteicas e 

se conectando ao glicocálice. Devido a esse mecanismo, o detergente surfactante 

consegue remover biofilme, quando somado à ação mecânica, e, consequentemente, 

previne o buildup do biofilme, ou seja, o aumento da carga microbiana promovido pelo 

processo de exposição ao material orgânico seguido de desinfecção ou esterilização 

(VICKERY et al., 2009; ALFA; HOWIE, 2009). 

Existem também os detergentes neutros os quais possuem menor ação na 

remoção de material orgânico (RUTALA; WEBER, 2008). Por isso, é recomendado 

para uso em instrumental com baixa quantidade de resíduos (PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 

2011; SOBECC, 2013; AORN, 2013).  

Independentemente do detergente a ser utilizado, há necessidade de seguir 

estritamente as orientações do fabricante quanto ao modo de uso. Além disso, o pré-

enxágue do instrumental com água fria, o desmonte das partes possíveis e a imersão 

total do instrumental para o preenchimento completo do lúmen com a solução são 

práticas fundamentais para otimizar a ação do detergente (RUTALA, 2013; SOBECC, 

2013; AUSTRALIAN, 2014). E, na impossibilidade de imersão, por recomendação do 

fabricante, o instrumental deve ser envolvido com um tecido embebido em detergente 

enzimático, aguardar o tempo de ação e, em seguida, proceder o enxágue retirando 

todo o resíduo orgânico e de detergente com um tecido limpo umedecido em água 

limpa, sendo trocada quantas vezes forem necessárias (SOBECC, 2013). 
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c) Métodos de limpeza 

Existem dois tipos de limpeza: a manual e a automatizada. A limpeza manual é 

aquela em que o profissional realiza a fricção no instrumental, com auxílio de escovas. 

A limpeza automatizada é aquela em que os equipamentos (Ex.: ultrassônica e 

termodesinfectadora) realizam a remoção da sujidade do PPS, utilizando diferentes 

métodos de ação, os quais serão discutidos abaixo. Para ambos os métodos de 

limpeza, o instrumental deve ser rigorosamente desmontado e atenção deve ser dada 

às recomendações do fabricante (RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; 

AUSTRALIAN, 2014). 

 Limpeza Manual 

Apesar da limpeza manual ser uma prática muito antiga, ainda é utilizada 

exclusivamente, em muitos hospitais pelo mundo, incluindo no Brasil. É um método 

simples que consegue remover sujidades do instrumental quando aplicado de maneira 

correta. Entretanto, possui várias limitações, que podem comprometer a qualidade da 

limpeza e, portanto, não oferecer um instrumental seguro para o paciente. Esse método 

não é reprodutível, oferece elevado risco ocupacional e não consegue atingir lumens 

estreitos e partes não desmontáveis de instrumental de conformação complexa (ALFA; 

NEMES, 2004; RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014; 

VICKERY et al., 2014; FDA, 2015). 

A escolha dos acessórios para a limpeza manual é muito importante para 

aumentar sua efetividade. Esponjas não abrasivas devem ser utilizadas para evitar 

ranhuras na superfície do instrumental, bem como escovas de diferentes 

comprimentos, diâmetros e formatos para que todas as áreas do instrumental sejam 

friccionadas. Esses acessórios podem ser de uso único ou reprocessáveis desde que 

se estabeleça protocolo de processamento dos mesmos para evitar a proliferação de 

micro-organismos em sua superfície e consequente contaminação do instrumental. As 

pistolas de ar e água também devem ser utilizadas durante a limpeza manual de 

instrumental com lúmen, acessórios que auxiliaram no enxágue e secagem 

(PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 2011; RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; 

AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015).   
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A limpeza exclusivamente manual não é recomendada para serviços de saúde 

que realizam cirurgias complexas, tais como: cardíacas, de implantes ortopédicos, 

neurológicas e de transplante. Falhas na limpeza manual estão relacionadas ao surto 

por micro-organismo multirresistente em um serviços de saúde no Japão (MACHIDA et 

al., 2014). Todavia, a limpeza manual continua sendo recomendada para instrumental 

delicado ou para aquele que tem indicação do fabricante. A limpeza manual também é 

recomendada para o instrumental de conformação complexa previamente à limpeza 

automatizada (RUTALA; WEBER, 2008; ANVISA, 2012a; AUSTRALIAN, 2014; FDA, 

2015).  

 Limpeza Automatizada 

A limpeza automatizada é considerada a mais efetiva para limpeza de 

instrumental cirúrgico, principalmente para aquele que possue conformação complexa. 

Esse método possibilita a reprodutibilidade, controle da qualidade dos parâmetros do 

equipamento bem como da limpeza propriamente dita, agiliza o processamento do 

instrumental, além de diminuir o risco ocupacional (RUTALA; WEBER, 2008; ANVISA, 

2012a; AUSTRALIAN, 2014). O uso de equipamentos para limpeza também pode 

reduzir a permanência de resíduos tóxicos provenientes dos produtos utilizados na 

limpeza manual (VICKERY et al., 2014). 

Existem no mercado inúmeros equipamentos destinados à limpeza de 

instrumental cirúrgico, oferecidos por diferentes empresas. O mais importante é 

escolher aqueles que atendem às necessidades do serviço e às condições de 

infraestrutura, suprimento de água e energia elétrica (SOBECC, 2005; AORN, 2017). 

A termodesinfectadora é o equipamento amplamente utilizado, possui 

diferentes ciclos de limpeza pré-programados pelo fabricante além de possibilitar ao 

serviço de saúde adição de programas que atendam às suas necessidades. Esse 

equipamento realiza a limpeza pela ação de jatos de água, promovidas por bicos 

ejetores e braços rotatórios que ejetam spray de água os quais são projetados para 

alcançar toda a superfície do instrumental. Além disso, podem realizar 

termodesinfecção por meio da termocoagulação (SOBECC, 2013).  

A lavadoura ultrassônica é considerada o “padrão ouro” para limpeza de 

instrumental de conformação complexa no Brasil (ANVISA, 2012a). A limpeza ocorre 
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por meio do fenômeno de cavitação o qual consiste na emissão de energia acústica no 

interior da solução, formando pequenas bolhas que se rompem ao entrar em contato 

com a superfície do instrumental. O rompimento dessas bolhas cria um vácuo suctor 

que promove a remoção do material orgânico e inorgânico da superfície do 

instrumental. A frequência das ondas pode variar de 20 a 120 kHz (RUTALA; WEBER, 

2008; SOBECC, 2013). 

Existem ultrassônicas com retrofluxo especialmente desenhadas para limpeza 

de instrumental canulado as quais dispõem de bicos e adaptadores para conecção dos 

lumens. Esses equipamentos emitem ondas sonoras e ejetam solução dentro dos 

canais aumentando a efetividade da limpeza. Alfa e Nemes (2004) compararam a 

limpeza manual de acessórios canulados utilizados em cirurgia laparoscópica (pinças e 

tesouras) com limpeza em ultrassônica convencional e ultrassônica com retrofluxo. 

Concluíram que a limpeza automatizada é mais efetiva que a manual, e a ultrassônica 

com retrofluxo alcançou melhor efetividade. Outro estudo realizado por Muqbil et al. 

(2005) avaliou a morte microbiana após múltiplos reusos de três diferentes soluções de 

limpeza em ultrassônica, sendo primera solução água, segunda detergente enzimático 

e outro detergente alcalino. Os autores concluiram que o reuse de solução de limpeza 

diminui a efetividade da morte microbiana, recomendando uso único dessa solução. 

d) Controle de qualidade da limpeza 

A inspeção visual é o primeiro passo da verificação da limpeza e, para facilitar 

a visualização das imagens de sujidade nas superfícies do instrumental, é 

recomendado o uso de lentes amplificadoras de imagens, além da inspeção ocorrer em 

uma área bem iluminada (LIPSCOMB; SIHOTA; KEEVI, 2008; RUTALA; WEBER, 

2008; SOBECC, 2013; FDA, 2015).  

Durante a inspeção visual é recomendado, ainda, verificar a presença de 

exteriorização tais como corrosão, descoloração, rachaduras ou qualquer outra 

deformidade que comprometa a funcionalidade do instrumental. Segundo o FDA, na 

presença de tais alterações, o instrumental deverá ser encaminhado para reparo ou 

retirado do inventário definitivamente (FDA, 2015). 

Outros métodos de verificação da limpeza que podem ser utilizados são os 

testes de proteína, Adenosina Trifosfato (ATP) e microbiológico, sendo esse último o 
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mais preciso. Porém, devido à sua técnica laborosa e resultado demorado, sua 

incorporação se torna inviável na rotina dos serviços de saúde (RUTALA; WEBER, 

2008).  

Os testes de proteína e de ATP estão disponíveis para avaliação de superfície 

e lúmen, são práticos, o resultado é obtido em tempo real e têm sido usados nos 

serviços de saúde para controle de limpeza de instrumental cirúrgico (RUTALA; 

WEBER, 2008; SOBECC 2013; AMODIO; DINO, 2014). Porém, têm como variável não 

resolvida o ponto de corte a ser considerado como ideal (WHITELEY; DERRY; 

GLASBEY, 2012; SOBECC, 2013).  

O teste de detecção de proteína é semiquantitativo e subjetivo o qual detecta 

presença de proteína por meio de uma reação química desencadeada quando o 

material orgânico coletado com o auxílio de swab entram em contato com o reagente 

(WHITELEY; DERRY; GLASBEY, 2012). Essa reação promove mudança de cor da 

solução autocontida quando há presença de proteína igual ou superior ao valor 

estipulado pelo teste (3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus). Avaliar mudança de 

cor é um critério subjetivo cuja interpretação pode variar entre diferentes observadores.  

O teste de ATP é um indicador de resíduo de ATP proveniente de material 

orgânico e de micro-organismos cujo resultado é apresentado em Unidades Relativas 

de Luz (Relative Light Units – RLU). A luz é produzida por uma reação química 

desencadeada pelo contato do material orgânico aderido ao swab e à enzima luciferin 

luciferase contida na ampola do produto. A intensidade da luz é diretamente 

proporcional à quantidade de contaminantes presentes na superfície, e sua leitura é 

realizada por meio de bioluminômetro portátil específico de cada marca (MALIK; 

COOPER; GRIFFITH, 2003; AMODIO; DINO, 2014). Esse teste é objetivo, pois 

possibilita um resultado numérico, entretanto o valor referencial de limpeza difere de  

acordo com o fabricante, o que dificulta, na prática, para os serviços de saúde 

(WHITELEY; DERRY; GLASBEY, 2012; WHITELEY et al., 2015). 

Outros testes também são utilizados como Artificial Soil Test (ATS) cuja 

patente foi licenciada à doutora Michele Alfa pela Universidade de Monitoba, Canadá. É 

um composto químico que simula resíduos de material orgânico. O instrumental é 

contaminado por essa substância e submetido à limpeza. Em seguida, é avaliado 
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visualmente após a retirada completa do resíduo. Existem apresentações também para 

serem utilizadas em termodesinfectadora e ultrassônica (PSALTIKIDIS; RIBEIRO, 

2011; SOBECC, 2013; AORN, 2013).  

3.3.2. Embalagem para esterilização de produtos para saúde 

Segundo a ANVISA, o invólucro utilizado para revestir o produto para saúde, 

através do qual ocorre a entrada do agente esterilizante e saída do ar frio, oferece 

barreira microbiana após o processamento (ANVISA, 2012a). Uma embalagem ideal 

deve ser permeável à penetração do agente esterilizante, impedir a passagem de 

micro-organismos ou seus veículos, ser resistente à ruptura, abrasão e perfuração, 

possibilitar lacrar o conteúdo e indicar quando o mesmo for rompido, além de permitir a 

identificação do seu conteúdo, tempo de validade prolongado, passagem pelo produto 

esterilizante, entre outros (RUTALA; WEBER, 2008; BRUNA, 2011; FDA, 2015; AORN, 

2017).  

Existem diferentes tipos de embalagens indicados para acondicionar 

instrumental cirúrgico, cuja escolha depende do método de esterilização a que o 

instrumental será submetido. Neste estudo, será abordado o vapor saturado sob 

pressão, método de esterilização de PPS termorresistente amplamente utilizado em 

todo o mundo. 

As embalagens indicadas para a esterilização a vapor saturado sob pressão 

são: papel grau cirúrgico, tecido de algodão, papel crepado, não tecido (tyvek®, 

Spunbond Meltblown Spunbond – SMS e um novo sistema de barreira estéril – 

ULTRA®) e container rígido. Todas essas embalagens permitem a penetração do vapor 

e a sua retirada, além de oferecer barreira microbiana após a esterilização do 

instrumental (RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; AORN, 2017). A escolha da 

embalagem deve ser cuidadosamente realizada, observando os critérios apresentados 

nos manuais de boas práticas de processamento de produtos para a saúde (LARRICK, 

2007; MORTON; CONNER, 2014). Contudo, alguns cuidados devem ser tomados 

durante o uso de cada uma dessas embalagens.  

O papel grau cirúrgico é uma embalagem amplamente utilizada nos serviços de 

saúde devido ao seu baixo custo. É composto por uma camada de papel e outra de 

filme transparente bilaminado (polipropileno e polietileno) e é comercializado em duas 
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apresentações bobinas e envelopes. As bobinas proporcionam ao serviço de saúde a 

definição do tamanho da embalagem de acordo com as suas necessidades, entretanto 

necessitam de selagem térmica que deve passar por controle de qualidade para evitar 

abertura durante o processo de esterilização. Os envelopes estão disponíveis em 

diferentes tamanhos e possuem um sistema de autosselagem (SOBECC, 2013; AORN, 

2017).  

O papel crepado é uma embalagem confeccionada com 100% de celulose, cuja 

característica lhe confere excelente barreira microbiana (em torno de 99%). Possui 

diferentes cores e tamanhos com gramatura de 60g/m2. É passível de reciclagem e 

posssui flexibilidade para o manuseio durante o empacotamento do PPS (BRUNA, 

2011; SOBECC, 2013). 

O papel grau cirúrgico e o papel crepado possuem a desvantagem de serem 

frágeis, não resistentes à tração, perfuração e umidade. O instrumental cirúrgico é um 

PPS pesado, possui pontas as quais podem promover o rompimento dessas 

embalagens, facilitando a contaminação do conteúdo do pacote (SOBECC, 2013). 

Dessa forma, elas não são as mais recomendadas para a esterilização do instrumental 

cirúrgico. 

O tecido de algodão é uma embalagem reutilizável, com baixa memória e muito 

utilizada no Brasil (FREITAS et al., 2012). Seu grande uso é devido ao equivocado 

entendimento de que é uma embalagem de baixo custo (SOBECC, 2013). Costa (2004) 

realizou um estudo comparando o custo de diferentes embalagens (papel grau 

cirúrgico, SMS, papel crepado e tecido de algodão) e concluiu que o tecido de algodão 

era a embalagem de maior custo.  

Durante o uso do tecido de algodão nos serviços de saúde alguns critérios 

devem ser observados para garantir que essa embalagem seja barreira efetiva, os 

quais são: utilizar tecido 100% algodão com urdume, trama e gramatura de acordo com 

a Norma Brasileira (NBR) 14.028 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

1997), ser utilizado em dupla camada e controlar o reuso (BRUNA, 2011; SOBECC, 

2013). O estudo de Rodrigues et al (2006) mostrou que o número seguro de reuso é 65 

vezes, valor recomendado pela SOBECC (2013)  
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As embalagens de não tecido são também muito utilizadas nos CME, 

principalmente nos países desenvolvidos. A NBR 13370 (ABNT, 2002; p.4) conceitua o 

não tecido como “uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta 

de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por 

processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e 

combinações destes”.   

O Tyvek® é uma embalagem descartável não tecido, constituída de 100% de 

polietileno de alta densidade o qual necessita de selagem térmica para fechamento do 

pacote. É uma tecnologia utilizada como barreira protetora introduzida no mercado no 

início da década de 70 do século passado, que possui alta resistência à tração, 

perfuração e líquido, uma excelente barreira microbiana, não delamina durante a 

abertura da embalagem e não libera partículas. Entretanto, não suporta temperaturas 

muito elevadas, sendo indicada para temperaturas entre 121 a 127°C (DUPONT™, 

TYVEK®).  

O SMS é um não tecido 100% polipropileno, hidrofóbico, hemorrepelente, 

poroso e maleável, composto por duas camadas externas de fibras longas contínuas 

que conferem resistência mecânica (Spunbond), e uma camada interna de microfibras 

que confere barreira bacteriana (Meltblown) consolidada por processo térmico. Possui 

diferentes tamanhos, espessuras e gramaturas que devem ser selecionados de acordo 

com o tipo de instrumental a ser empacotado (Associação Brasileira das Indústrias de 

Não Tecidos – ABINT, 1999; SOBECC, 2013). Os pacotes devem ser preparados 

utilizando duas camadas de SMS ou na versão mista com fibras sintéticas para conferir 

um proteção efetiva  (POSSARI, 2003). 

Um novo sistema de barreira estéril lançado recentemente no mercado de 

embalagens é o chamado ULTRA®, composto por duas camadas de SMS e um filme 

transparente que são preparados em forma de rolo ou envelopes, com diferentes 

larguras e tamanhos, com selagem térmica. Indicado para embalar bandejas de 

instrumental e possui um indicador químico classe I em sua borda lateral para controle 

de processo (AMCOR®). Tem a vantagem de possuir as duas camadas de SMS unidas 

termicamente, o que facilita o uso durante o empacotamento e confere maior barreira 

microbiana. A outra camada de filme transparente possibilita a visualização do 
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instrumental contido no pacote prevenindo o toque na embalagem para identificar o 

conteúdo do pacote, quando o rótulo não foi corretamente elaborado. 

Containers rígidos são caixas fabricadas em metal ou plástico 

termorresistentes, bem como de alumínio anodizado (SOBECC, 2009). Eles possuem 

diferentes designs com sistemas de penetração do vapor e de barreira microbiana. 

Esses sistemas são aberturas na superfície superior do container, providas de filtros 

internos, e outros são válvulas reutilizáveis que expandem durante a fase de 

esterilização (PADOVEZE, 2003; BRUNA, 2011; SOBECC, 2013).  

O container é uma embalagem preferencialmente usada pelas empresas que 

fornecem instrumental cirúrgico em sistema de consignação por ser resistente à ação 

mecânica, hidrofóbica, hemorrepelente, facilitar o acondicionamento e armazenamento 

do instrumental e diminuir os eventos que favorecem a perda da esterilidade. Essa 

embalagem deve ser submetida à limpeza juntamente com o instrumental (DENHOLM, 

2009; AORN, 2013), e os ciclos de esterilização devem ser validados e testados, pois 

há maior dificuldade de penetração do vapor no seu interior devido às particularidades 

do design da caixa (SOBECC, 2013; PRINCE et al., 2014; AORN, 2017).  

Alguns estudos identificaram falha no processo de esterilização ou manutenção 

da esterilidade do instrumental cirúrgico em container. Um estudo realizado nos EUA 

comprovou a inefetividade da esterilização do instrumental cirúrgico em container 

submetido à autoclave gravitacional, sendo uma conduta inadequada, pois o 

recomendado é submeter o equipamento ao sistema de pré-vácuo (DONSKEY et al., 

2014).  

Outro estudo desenvolvido por Shaffer et al. (2015) avaliou a manutenção da 

esterilidade do instrumental cirúrgico em containers com diferentes design, sistemas de 

filtragem e tempo de uso, bem como bandejas de instrumental em embalagens de 

único uso. Os pesquisadores usaram uma cabine de dinâmica de aerossol para manter 

os pacotes e containers rígidos sob aerossol contendo  ≈102 UFC/L de Micrococcus 

luteus. Houve entrada de micro-organismos em 87% dos containers (novos e usados) e 

aqueles com mais de cinco anos de uso alcançaram carga microbiana >100 UFC. 

Entretanto, as embalagens de uso único não permitiram a entrada de contaminação, 

sendo a taxa microbiana nos containers rígidos significativamente maior que as das 



72 
 

embalagens de uso único (P<0,0001). Esses achados alertam para o uso de container 

rígido fabricado para múltiplo uso, principalmente, aquele com tempo de vida útil 

indeterminada. 

3.3.3. Esterilização a vapor saturado sob pressão 

Esterilização é a destruição de todos os micro-organismos presentes na 

superfície do instrumental cirúrgico termorresistente (RUTALA; WEBER, 2008), sendo 

o vapor saturado sob pressão o método de primeira escolha recomendado pela AORN, 

a menos que o fabricante do instrumental contraindique (AORN, 2017). A morte 

microbiana ocorre pela termocoagulação das proteínas dos micro-organismos, e o nível 

seguro de esterilidade (Sterility assurance level – SAL) é medido pela probabilidade de 

um micro-organismo permanecer viável no instrumental após passar pela esterilização. 

O SAL convencionalmente esperado é 10-6, ou seja, a chance de encontrar um micro-

organismo viável é de uma em um milhão. Portanto, a efetividade da esterilização está 

diretamente relacionada à diminuição da carga microbiana no instrumental após a 

limpeza, sendo 106 o máximo esperado após essa primeira etapa do processamento 

(PFLUG; HOLCOMB; GÓMEZ, 2001; RUTALA; WEBER, 2008; PADOVEZE; 

GRAZIANO, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AORN, 2017; WHO/PAHO, 2016).  

A qualidade do vapor interfere diretamente na efetividade da esterilização, 

sendo o vapor saturado considerado o melhor, por possuir título de umidade que 

favorece o calor latente e a efetividade da morte microbiana, pois cada grama de vapor 

a 134°C tem 524 calorias. Para produzir esse vapor, é recomendado que a autoclave 

passe por processo de qualificação de instalação, operação e desempenho, com todas 

as evidências dos processos documentadas (ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; 

AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016).  

A qualificação de instalação é um processo que garante que todas as 

especificações de instalação contidas no manual da autoclave foram atendidas. Já a 

qualificação de operação determina, previamente, os limites de uso do equipamento, 

por exemplo, os parâmetros de temperatura, pressão, tempo de esterilização e 

secagem. E por último, a qualificação de desempenho é o conjunto de evidências que 

garante que o equipamento está constantemente desempenhando os critérios pré-

determinados durante as qualificações de instalação e de operação, de acordo com o 
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procedimento operacional estabelecido para o processamento de instrumental cirúrgico 

e outros PPS no serviço de saúde (ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 

2014; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016). 

Sempre que a autoclave passar por manutenção corretiva de grande monta ou 

necessitar esterilizar um pacote ou caixa de instrumental fora dos padrões de altura, 

comprimento e espessura já validados anteriormente, como por exemplo o instrumental 

ortopédico consignado ou houver troca das embalagens, o equipamento deve passar 

por novo processo de qualificação de desempenho. Destaca-se que, independente do 

tipo de alteração que foi exposto o equipamento, a qualificação de desempenho deve 

ser realizada anualmente. Além disso, a autoclave deve passar por manutenção 

preventiva periodicamente de acordo com a recomendação do fabricante (PADOVEZE; 

QUELHAS; NAKAMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014; 

FDA, 2015). 

Para ocorrer a morte microbiana, o vapor deve entrar em contato com toda a 

superfície do instrumental, sendo necessário que o ar frio existente na câmara interna 

da autoclave seja drenado completamente. A drenagem pode ocorrer pelo método 

gravitacional ou ciclos dinâmicos de remoção do ar (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AORN, 

2013; WHO/PAHO, 2016).  

A AORN (2017) recomenda que sejam utilizados, apenas, autoclaves com 

ciclos dinâmicos de remoção de ar para instrumental cirúrgico ortopédico e trauma para 

garantir a drenagem completa do ar frio do interior da caixa. Esse instrumental é 

rotineiramente embalado em container rígido o qual possui design que dificulta ainda 

mais a remoção do ar, como confirma o estudo de Donskey et al. (2014) que encontrou 

falha na esterilização de instrumental em container rígido esterilizado em autoclave 

gravitacional.  

Cada ciclo de esterilização deve ser monitorado para verificar se os parâmetros 

requeridos, como temperatura, tempo de exposição e pressão estão sendo alcançados. 

O registro desses parâmetros pode ser por impressão, leitura digital, gráficos, 

registrados manualmente ou outro instrumento que garanta a anotação. É importante 

ressaltar que a temperatura deve ser superior a 120°C. Já a pressão da câmara interna 
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é diretamente proporcional à temperatura, na qual a pressão aumenta à medida que a 

temperatura também se eleva, além disso a temperatura é inversamente proporcional 

ao tempo, por exemplo, quando se utiliza temperatura de 121°C, o tempo mínimo de 

exposição recomendado é de 15 minutos; para temperaturas de 132-135°C, o tempo 

de exposição recomendado é de três a quatro minutos (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKAMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AORN, 

2017).  

Além do registro dos parâmetros físicos, devem ser monitorados por meio 

químico e biológico. Os indicadores químicos são classificados de I a IV. O indicador 

classe 1 é um indicador de processo usado para identificar o instrumental processado 

daquele não processado, sendo recomendado colocar externamente em todos os 

pacotes e caixa de instrumental. É termossensível, e a leitura do indicador é feita pela 

mudança de cor que ocorre, assim que a temperatura alcança em torno de 60°C, não 

sendo esse indicador utilizado para controle de qualidade da esterilização. Esse 

indicador é fabricado em forma de fita termocrômica ou colocado na própria 

embalagem descartável como é o caso do papel grau cirúrgico e o ULTRA® (SOBECC, 

2013) e todas as embalagens devem conter esse indicador  (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; 

AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017). 

O indicador químico classe II, também denominado de teste Bowie & Dick, é 

projetado para verificar a efetividade da bomba de sucção de ar da câmara interna das 

autoclaves com ciclos dinâmicos de remoção de ar localizada próxima ao dreno. A 

leitura do resultado é realizada pela mudança uniforme da coloração promovida pelo 

contato do produto químico aderido ao teste com o vapor saturado sob pressão que 

está sendo injetado dentro da câmara interna. É recomendado utilizá-lo uma vez ao 

dia, no primeiro ciclo após o aquecimento da autoclave (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013).  

Já o indicador classe III é projetado para reagir a uma variável previamente 

selecionada, sendo uma limitação do teste. Esse teste não é a primeira escolha para 

controle de qualidade da esterilização em serviços de saúde devido à sua avaliação 

limitada. Deve ser colocado dentro de cada pacote ou caixa de instrumental (RUTALA; 
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WEBER, 2008; PADOVEZE; QUELHAS; NAKMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 

2013; AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).   

Outro teste é o classe IV que é um indicador multiparamétrico cuja mudança de 

cor ocorre somente quando temperatura, tempo e pressão são alcançados, e a 

recomendação é  colocar, pelo menos, uma unidade em cada pacote ou caixa de 

instrumental (RUTALA; WEBER, 2008; PADOVEZE; QUELHAS; NAKMURA, 2011; 

ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; 

AORN, 2017).  

O indicador classe V é considerado um integrador químico, indicado para uso 

no interior das caixas e pacotes, pode ser utilizado para liberação do uso das caixas. 

Ele avalia também a temperatura, o tempo e a pressão, mas a “viragem” do teste 

ocorre somente após 95% de conclusão do ciclo de esterilização, simulando a morte 

microbiana. Existem diferentes apresentações no mercado, sendo a leitura usualmente 

feita tanto pela mudança de cor como pelo preenchimento do espaço interno por 

pastilhas derretidas até alcançar o nível “aceite” proposto pelo fabricante. Além disso, é 

recomendado seu uso no pacote desafio juntamente com o indicador biológico para 

avaliar o ciclo de esterilização uma vez ao dia ou da carga com implantes, porém não é 

recomendado para liberação de carga para uso (RUTALA; WEBER, 2008; PADOVEZE; 

QUELHAS; NAKMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014; 

FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).   

Por fim, o indicador classe  VI é considerado um emulador capaz de avaliar a 

temperatura, o tempo e a pressão. A “viragem” ocorre somente quando o ciclo está 

quase concluído (cerca de 5% do final) . Porém, deve ser utilizado para os ciclos 

específicos da autoclave que são compatíveis com a programação do fabricante do 

teste, ou seja, o teste especifica exatamente o ciclo proposto para a esterilização. O 

resultado é expresso pela mudança de cor quando os três parâmetros são atingidos. É 

recomendado para ser usado no interior das caixas de instrumental cirúrgico que serão 

submetidas ao ciclo específico, e libera a caixa para uso. Pode também ser usado no 

interior do pacote desafio juntamente com o indicador biológico para avaliar o ciclo de 

esterilização, uma vez ao dia, ou da carga com implantes, porém ele isoladamente não 
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é recomendado para liberação de carga da autoclave (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKAMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013).  

O indicador biológico é composto por ampola autocontida de meio de cultura e  

uma tira de papel empregnada de esporos secos de Geobacillus stearothermophilus 

com carga controlada em  106. O teste deve ser colocado  no interior do pacote desafio 

o qual pode ser preparado no serviço de saúde ou adquirido pronto para uso. Esse 

pacote desafio deve ser colocado junto com a carga de instrumental a ser esterilizada 

no local mais crítico (próximo ao dreno). Ao final do ciclo de esterilização, a ampola 

deve ser quebrada para viabilizar o contato dos micro-organismos com o meio de 

cultura e incubados de acordo com as recomendações do fabricante. Esse teste tem a 

finalidade de validar a capacidade da autoclave de inativar micro-organimos, inclusive, 

os esporulados e deve ser usado diariamente e após manutenções corretivas do 

equipamento. Além disso, deve estar em todas as cargas que contêm implantes com 

liberação da carga somente após resultado negativo (RUTALA; WEBER, 2008; 

PADOVEZE; QUELHAS; NAKAMURA, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013).  

Os resultados dos primeiros indicadores biológicos eram concluídos em sete 

dias (1ª geração) com o crescimento microbiano. Posteriormente, surgiu o teste com 

resultado em 48 horas (2ª geração) apresentado pela mudança de cor do conteúdo, 

contido no teste de acordo com o crescimento microbiano. Em seguida, surgiu o teste 

biológico com leitura rápida, com resultado em três horas (3ª geração), sendo a leitura 

realizada pela detecção da atividade da enzima alfa-glicosidase presente no micro-

organismo, porém o teste deve permanecer na incubadora por 24h para confirmação 

do resultado pela mudança ou não da cor do conteúdo (SOBECC, 2013).  

Esse tipo de teste também foi preparado para autoclave uso em esterilização a 

vapor de uso imediato, também chamada esterilização flash, com leitura do resultado 

em uma hora. Atualmente, existe no mercado um teste biológico com leitura 

ultrarrápida, preparado para autoclave com dinâmica de remoção de ar e para 

autoclave gravitacional, sendo a leitura do resultado em uma hora e 30 minutos, 

respectivamente (3M™ Attest ™ Sistema de Indicador Biológico de Leitura Super-

Rápida).  
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A esterilização flash, atualmente nominada de Esterilização a Vapor para Uso 

Imediato – EVUI (Immediate-use steam sterilization – IUSS) é a prática de esterilização 

de produtos para saúde não porosos, instrumental cirúrgico não canulado, sem 

embalagens. O equipamento é instalado em uma área do centro cirúrgico, local onde 

será utilizado o instrumental imediatamente após a esterilização, assim que a 

temperatura diminuir para evitar queimaduras no paciente e no profissional de saúde 

(WHO/PAHO, 2016).   

Esse método de esterilização é recomendado em situações de emergência, por 

exemplo, quando um instrumental cirúrgico único e imprescindível cai no chão no 

momento da cirurgia. Apesar de ser uma situação emergencial, não há recomendação 

de eliminar etapas do processamento, exceto o empacotamento, visto que existem 

equipamentos que dispensam essa etapa e outros possuem container específico 

(WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).  Porém, a OMS proíbe o uso desse tipo de 

esterilização para implante, tubo de sucção, canulado ou qualquer outro produto que 

não foi validado para esse método (WHO/PAHO, 2016).   

Para a OMS, a decisão do uso desse método deve ser analisado o 

risco/benefício para o paciente e sempre que o primeiro for maior, essa prática não 

deve ser utilizada, mesmo em situações de emergência (WHO/PAHO, 2016), e todos 

os controles deverão ser realizados em cada ciclo. É recomendado colocar junto com a 

carga um indicador biológico de resultado rápido (uma hora) e um integrador químico 

classe V ou um emulador (específico para o ciclo), e a liberação da carga deve ocorrer, 

preferencialmente, quando o resultado do teste biológico for negativo. Se a situação de 

emergência não permitir esperar o resultado, o instrumental poderá ser liberado 

durante a incubação do teste. Entretanto, todos os cuidados devem ser tomados para 

permitir a rastreabilidade do mesmo, tais como registro dos parâmetros físicos da carga 

da autoclave, nome dos operadores do equipamento, data do ciclo, resultado do 

integrado químico, os parâmetros físicos da autoclave e o resultado do biológico 

quando finalizado (ANSI; AAMI ST79: 2006, section 10.6.3, apud SEAVEY, 2010; 

ANVISA, 2012a).  

Vale ressaltar que cuidados devem ser adotados no momento da montagem da 

carga no interior da autoclave, tais como: a carga deve ocupar até 80% da capacidade 
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da câmara interna, os pacotes devem ser posicionados de forma que haja espaço 

suficiente entre eles que permita circulação do vapor, o PPS de conformação côncava 

deve ser posicionado de forma que permita o escoamento do condensado para o 

dreno, abrir a porta da autoclave logo após o término do ciclo, apenas, ¼ para permitir 

a saída do vapor sem promover condensação em torno de 60 minutos, manter os 

pacotes no interior da autoclave até alcançar temperatura ambiente ou retirar o rack, 

sem tocar nos pacotes, deixá-los em área reservada sem corrente de ar e não tocar 

neles enquanto estiverem molhados ou quentes (SOBECC, 2013; AORN, 2017).   

3.3.4. Armazenamento e distribuição 

A esterilidade do instrumental cirúrgico é determinada pela exposição aos 

fatores que contribuem para a contaminação, tais como: suspensão de micro-

organismo pelo movimento de ar durante a circulação de pessoas, manuseio excessivo 

das caixas, exposição à umidade e temperatura elevada na área de armazenamento, 

local inadequado para armazenamento, presença de parasitas, prateleiras abertas ou 

fechadas e a propriedade do material da embalagem (ANVISA, 2012a; AORN, 2013; 

SOBECC, 2013). Esses fatores contribuem para a ocorrência de eventos relacionados 

que são responsáveis na determinação do prazo de validade da esterilidade do 

instrumental. Os eventos relacionados são fatores indesejáveis que contribuem para a 

perda da integridade da embalagem, abertura da selagem, penetração de umidade e 

exposição a aerossóis contaminados (GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; ANVISA, 

2012a; AORN, 2013; SOBECC, 2013). 

Para preservar a esterilidade do instrumental cirúrgico até o uso é 

recomendado que a área de armazenamento seja de acesso restrito, não ultrapasse a 

temperatura de 24°C, seja protegida de luz, possua ventilação com quatro trocas de ar 

por hora, a umidade do ambiente permaneça entre 20 e 60%, as prateleiras devem ser 

mantidas limpas e secas, devem manter uma distância de cinco centímetos das 

paredes, de 20 a 25cm do piso e 45cm do teto, o pessoal que manuseia o material seja 

treinado, entre outros (GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; SOBECC, 2013; AORN, 

2017).  

A distribuição das caixas cirúrgicas para as salas operatórias deve ocorrer em 

carros de transporte fechados ou protegidos por uma cobertura. Os carros de 
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transporte, bem como as coberturas devem ser higienizadas e desinfetadas entre cada 

procedimento para evitar a transmissão de contaminante de um paciente para outro. 

Além disso, as caixas de instrumental devem ser manuseadas o mínimo possível 

(GRAZIANO; SILVA; JANUNCIO, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AORN, 

2017).  

Vale ressaltar que o aproveitamento de caixas cirúrgicas não utilizadas durante 

um procedimento cirúrgico, em outro subsequente, não é recomendado a menos que 

sejam submetidas a novo processamento. A geração de aerossóis na sala cirúrgica, 

durante o procedimento promovido pela circulação de ar, aspiração do sítio cirúrgico, 

movimentação da equipe de cirurgia e o próprio fluxo do ar condicionado promovem a 

contaminação da parte externa das embalagens com possibilidade de contaminação da 

parte interna durante o manuseio das embalagens hidrofóbicas e hemorrepelentes 

(AORN, 2013; SOBECC, 2013; PUTNAM, 2016).  

3.3.5. Rastreabilidade de produtos para saúde 

Complicações pós-operatórias podem ocorrer, como por exemplo, a ISC que 

irá requerer investigação dos fatores intervenientes que podem ter contribuído para a 

sua ocorrência nos quais estão elencadas falhas durante a fabricação do PPS ou no 

processamento daqueles que necessitam, como o instrumental cirúrgico ortopédico, 

fornecido por empresas distribuidoras. Esse instrumental é utilizado em cirurgias com 

implantes, e a rastreabilidade permite a conexão entre o paciente submetido ao 

procedimento e o PPS utilizado durante a cirurgia, facilitando o acompanhamento pós-

operatório quando uma não conformidade for identificada tanto no processamento do 

PPS quanto na fabricação (ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; AORN, 2017). 

Rastreabilidade é a disponibilidade de delinear o histórico do processamento 

do PPS, utilizando as informações que foram registradas previamente (ANVISA, 

2012a). Para que isso ocorra, faz-se necessário que todas as etapas do 

processamento do instrumental tenham sido monitoradas e registradas, a fim de 

identificar falhas antes da liberação. Porém, quando não for possível a identificação 

prévia, os registros visam garantir o recall (recolhimento) do lote dos PPS que foram 

submetidos ao mesmo ciclo de processamento para diminuir o risco de utilizar esses 

produtos, principalmente, em situações críticas como o procedimento cirúrgico. Os 



80 
 

registros devem ser anexados ao prontuário do paciente para facilitar a sua 

identificação (ANVISA, 2012; WHO/PAHO, 2016). 

Os ítens recomendados (AUSTRALIAN, 2014) para serem registrados durante 

a esterilização dos PPS são:  

 data da esterilização e o número do processo de esterilização; 

 identificação da autoclave que foi utilizada para esterilização, quando existir mais 

de um equipamento; 

 identificação do produto para a saúde (nome do produto, número do ciclo em 

que foi esterilizado o produto, data de validade,etc.);  

 identificação do profissional responsável pela esterilização; 

 os resultados dos testes químicos e biológicos realizados para qualificação de 

desempenho; 

 o nome da pessoa que liberou o PPS para uso no setor de distribuição; 

 etc.  

3.4. Instrumental  e implantes cirúrgicos ortopédicos fornecidos em sistema de 

consignação/comodatado 

As cirurgias ortopédicas têm sido aperfeiçoadas ao longo dos anos, tornando-

se cada vez mais complexas. Essa evolução tem acontecido de maneira rápida, o que 

dificulta a atualização do inventário de instrumental cirúrgico ortopédico por parte dos 

serviços de saúde no mundo todo. O elevado custo dos implantes e do instrumental 

necessário para a sua implantação, o aumento do número de procedimentos cirúrgicos 

que necessitam da mesma caixa de instrumental, agendados para o mesmo dia 

levaram os gestores dos serviços de saúde a contratarem empresas terceirizadas para 

fornecerem os implantes e o instrumental cirúrgico em sistema de 

consignação/comodatado. Essas empresas passaram a fornecer produtos para a 

saúde para diferentes serviços de saúde com isso começou-se a gerar vários 

problemas os quais culminaram no aumento do risco de infecção de sítio cirúrgico, 

fragilizando a segurança do paciente (WINTHROP; SION; GAINES, 2007; SEAVEY, 

2010; CHOBIN, 2010; ANVISA, 2013a).  
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Embora o instrumental cirúrgico ortopédico seja fornecido por empresas 

terceirizadas, existe uma responsabilidade ética e legal do serviço de saúde (de que 

será abordada mais à frente), onde será realizado o procedimento cirúrgico processar 

esse instrumental, seguindo todas as recomendações de boas práticas de 

processamento para instrumental (SEAVEY, 2011; ANVISA, 2012a).  

Para isso, há necessidade de que a entrega do instrumental em sistema de 

consignado/comodatado e implantes aconteça em tempo hábil para realizar todas as 

etapas do processamento, situação que vai de encontro com a prática das empresas 

terceirizadas, pois, geralmente, entregam muito próximo do horário de início da cirurgia, 

comprometendo o processamento (WINTHROP; SION; GAINES, 2007; BURLINGAME, 

2008; HUTER-KUNISH, 2009; SEAVEY, 2010; CHOBIN, 2010; SEAVEY, 2011). Essa 

ação pode desencadear falhas no processamento como o descumprimento do 

protocolo de limpeza e a esterilização a vapor para uso imediato, mesmo sendo 

práticas proibidas (SEAVEY, 2010; CHOBIN, 2010; SEAVEY, 2011; WHO/PAOH, 

2016). 

É recomendado elaborar, implantar e monitorar o cumprimento da política de 

gestão do sistema de terceirização de instrumental ortopédico em sistema de 

consignação/comodatado, bem como dos procedimentos operacionais padrão (POP) 

para todas as fases do processo, desde a contratação das empresas até o uso seguro 

do instrumental e implantes no paciente (CHOBIN, 2010).  

Para o sucesso da implantação dessa política de gestão, há necessidade de 

que todos os profissionais envolvidos participem do processo, sendo essa equipe 

formada por enfermeiros do CME e do centro cirúrgico, médico-cirurgião, profissional 

responsável pela solicitação do instrumental junto à empresa terceirizada, profissional 

que administra o contrato com as empresas terceirizadas, a Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) e o responsável pelo recebimento no serviço de saúde 

(BURLINGAME, 2008; CHOBIN, 2010). Durante a implantação, os profissionais dos 

serviços de saúde e as empresas devem ser capacitados sobre a política de gestão e 

os POP elaborados (CHOBIN, 2010; SEAVEY, 2011). 

Alguns critérios devem constar nesses documentos de forma clara e objetiva 

para garantir a segurança do paciente, que são: 



82 
 

 Tempo mínimo de entrega do instrumental nos serviços de saúde  

A recomendação é que a entrega do instrumental cirúrgico e do implante no 

CME do serviço de saúde seja no mínimo 24h do horário agendado para a cirurgia, 

pois o ideal são 48h a 72h para as caixas novas que não tiveram o seu processamento 

validado no serviço de saúde (CHOBIN, 2010; DURO, 2011; SEAVEY, 2011).  

As caixas e containers de instrumental cirúrgico ortopédico possuem tamanho 

e peso maiores que as caixas de instrumental de outras cirurgias, portanto requerem 

dos CME a validação de todas as etapas do processamento, principalmente, da 

limpeza e da esterilização. Normalmente, esse tipo de instrumental requer diferentes 

tipos de escovas e equipamentos para a limpeza, bem como tempo de secagem maior 

para o ciclo de esterilização. Sempre que houver contratação de novas empresas, as 

caixas ou containers de instrumental devem passar pelo processo de validação dentro 

do CME da instituição (SAEVEY, 2010; 2011; AORN, 2013; WHO/PAHO, 2016). 

Não se pretende discutir os equipamentos de proteção individual (EPI) 

necessários para todas as etapas do processamento de instrumental cirúrgico 

consignado/comodatado, mas atenção deve ser dada para os EPI necessários para o 

recebimento e conferência desse instrumental, visto que muitos serviços de saúde e 

funcionários das empresas terceirizadas manuseiam sem paramentação adequada, o 

que é um risco para o profissional.  

Um estudo desenvolvido em um hospital militar dos EUA avaliou a presença de 

proteína em instrumental cirúrgico consignado/comodatado entregue pelas empresas 

distribuidoras no CME do serviço durante dois meses. A recomendação do país é que 

todo serviço de saúde devolva o instrumental limpo e descontaminado, em caixa de 

proteção, com identificação do grau de contaminação do instrumental. Foram avaliadas 

139 caixas, das quais 23 (16,5%) foram positivas, sendo que, em seis, havia presença 

de sangue visível (WINTHROP; SION; GAINES, 2007). No Brasil, a ANVISA também 

adota a mesma postura (ANVISA, 2012a), porém na rotina dos CME isso nem sempre 

acontece, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento.  

Diante disso, é recomendado o uso de vestimenta privativa, avental, calçado 

antiderrapante e impermeável, luvas de procedimento, touca, óculos de proteção e 
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máscara, sendo que esses dois últimos podem ser substituídos por protetor facial 

(ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013).   

 

 Lista de todo instrumental cirúrgico e implantes e instruções do fabricante sobre 

o uso e processamento 

A lista é necessária para que todo instrumental e implantes sejam conferidos 

no momento do recebimento no CME, bem como verificadas a quantidade e qualidade 

dos mesmos. Um check list deve ser elaborado para realizar a inspeção visual, e as 

peças danificadas devem ser substituídas em tempo hábil para que a realização da 

cirurgia seja assegurada (CHOBIN, 2010; SAEVEY, 2010; 2011; DURO, 2011; FDA, 

2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).  

As instruções do fabricante sobre uso e processamento são extremamente 

importantes para elaborar e validar os protocolos de uso e processamento das normas 

e guias nacionais e internacionais. Se possível, registrar por meio de imagens do 

fluxograma das etapas do processamento, principalmente, o desmonte do instrumental 

para limpeza (CHOBIN, 2010; SAEVEY, 2010; 2011; DURO, 2011; FDA, 2015; 

WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).  

 O peso das caixas ou containers de instrumental ortopédico e implantes 

As caixas ou containers de instrumental ortopédico são reconhecidas 

mundialmente por possuir peso além da capacidade humana suportar carregar 

(CHOBIN, 2010; SAEVEY, 2011; DURO, 2011; AORN, 2017). Aspectos ergonômicos 

devem ser avaliados, e medidas preventivas instituídas para prevenir a morbidade dos 

profissionais do CME, pois a maioria dos profissionais que compõe os recursos 

humanos é do sexo feminino, e lesões musculares e de coluna têm sido registradas 

nesse grupo, principalmente, daquele que trabalha em serviços de saúde que realizam 

procedimentos cirúrgicos ortopédicos (LEITE; SILVA, 2007; DE FREITAS et al., 2009; 

CHOBIN, 2010; DE AQUINO et al., 2014).  

O peso total de cada caixa ou container não deve exceder 11,34kg (CHOBIN, 

2010; SAEVEY, 2010; 2011; AORN, 2017) e se faz necessário planejamento 

ergonômico da área física, de equipamentos, estação de trabalho e carro de transporte, 
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dentre outras medidas importantes para preservação da saúde do ocupacional 

(ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013;  WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017). Dessa forma, no 

recebimento, é recomendado pesar a caixa de instrumental para definir se há 

necessidade de dividir o instrumental em partes para ser esterilizado (CHOBIN, 2010; 

SAEVEY, 2010; 2011; DURO, 2011). 

 Ferramenta de comunicação para as partes envolvidas no processo 

Outro item importante para a gestão do instrumental ortopédico 

consignado/comodatado é a elaboração e implantação de um conjunto de ferramentas 

formais a ser utilizado para comunicação entre os profissionais envolvidos em todas as 

etapas do processo dos serviços de saúde, bem como entre o serviço de saúde e a 

empresa terceirizada, a fim de minimizar erros que possam gerar riscos para o paciente 

(CHOBIN, 2010; SAEVEY, 2010; 2011; DURO, 2011). 

 Efetividade da limpeza e esterilização do instrumental cirúrgico ortopédico 

consignado/comodatado 

Comprovação documental de todas as etapas do processamento do 

instrumental cirúrgico consignado/comodatado deve ser, cuidadosamente, elaborada 

para assegurar o cumprimento dessas etapas satisfatoriamente, de acordo com as 

recomendações das normas e guias de boas práticas de processamento de 

instrumental cirúrgico (ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; FDA, 2015; WHO/PAHO, 

2016; AORN, 2017).  

Toda documentação deve ser conferida antes do início da cirurgia como parte 

do protocolo de cirurgia segura proposta pela OMS, no segundo desafio global para 

segurança do paciente (OMS, 2009). Esse protocolo é obrigatório para todos os 

serviços de saúde do território brasileiro, conforme lei e norma regulamentadora 

vigentes (ANVISA, 2013b; MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2013).  

 Devolução do instrumental cirúrgico ortopédico consignado/comodatado do 

serviço de saúde para a empresa terceirizada 

A devolução deve ser realizada de forma que assegure o instrumental não 

oferecer risco ocupacional para os profissionais da empresa distribuidora durante o 
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transporte e manuseio desse instrumental. A responsabilidade ética e legal dessa ação 

é do serviço de saúde onde foi realizado o procedimento.  Para isso, o prazo de 

devolução deve ser suficiente para que o CME do serviço de saúde realize a limpeza e 

descontaminação desse instrumental de forma segura (CHOBIN, 2010; SAEVEY, 2010; 

2011; DURO, 2011; ANVISA, 2012a; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017). A não 

descontaminação pode promover a disseminação de micro-organismos, inclusive os 

multirresistentes a antimicrobianos (SEAVEY, 2010; LOPES; GRAZIANO; PINTO, 

2011; SOUTHWORTH, 2014; AORN, 2017). 

Apesar da obrigatoriedade da descontaminação do instrumental no Brasil, o 

cumprimento fica a critério do serviço de saúde, pois não existe legislação que exija 

documentos comprobatórios de controle da limpeza e descontaminação realizados 

pelos serviços de saúde.  

Os serviços de saúde são o responsável técnico e legal para promover 

assistência segura ao paciente, bem como dos profissionais de saúde que atuam em 

sua instância. Mesmo com a contratação de empresas para transferência de atividades 

que outrora eram realizadas pelo serviço, este continua responsável de forma solidária. 

Ou seja, o risco ocupacional a que os profissionais da empresa terceirizada são 

expostos está diretamente relacionado com a atividade contratada pelo serviço, 

tornando-o solidariamente responsável por qualquer acidente sofrido pelo trabalhador  

(FREITAS; TAGLIETA, 2011; ANVISA, 2012a).      

A Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMl) publicou 

nos EUA, em 2004, uma recomendação sobre a necessidade de realizar a validação do 

processo de descontaminação documentado tanto por parte da empresa distribuidora 

quanto pelo CME do serviço de saúde. 

Uma inconformidade observada na prática das empresas distribuidoras é o 

transporte das caixas cirúrgicas entre os serviços, realizado em carros das empresas 

ou dos seus funcionários sem proteção alguma. Não existe uma regulamentação 

nacional que determine critérios mínimos de segurança para o transporte desse 

material.  

Na RDC 15/2012 (ANVISA, 2012a), quando se trata de transporte externo para 

empresas terceirizadas processadoras de produtos para saúde, refere que deve ser 
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realizado em recipientes fechados e em condições que propiciem a identificação e 

assegure a integridade da embalagem, sendo a única legislação que trata 

indiretamente do tema. Portanto, esse é um tema não resolvido que necessita de  

regulação nacional, visto a sua interface com a segurança do paciente cirúrgico.  

Nos EUA, a American Society for Testing and Materials (ASTM, 2013) 

recomenda que o transporte de instrumental cirúrgico e implantes seja realizado de 

maneira que evite danos e alteração no instrumental cirúrgico ortopédico e implantes, e 

a AORN trata do transporte interno entre as unidades consumidoras e o CME (AORN, 

2013). Já  OMS (WHO/PAHO; 2016) recomenda a identificação dos PPS contaminados 

e descontaminados para o transporte externo e, também, que esse transporte seja 

realizado separadamente. Entretanto, não especifica diretamente para as empresas 

distribuidoras de instrumental cirúrgico em sistema de consignação/comodatado. 

Observa-se uma lacuna na legislação brasileira que não apresenta 

recomendações específicas para essas empresas. São tratadas como empresas 

distribuidororas de PPS, porém estas são aquelas que recebem o produto embalado, 

esterilizado, pronto para consumo, direto do fabricante e distribuem para os serviços de 

saúde. Porém, na prática, essas empresas são proprietárias do instrumental 

potencialmente, contaminado que circula em diferentes serviços de saúde onde será 

submetido ao processamento.  

O nível de contaminação desse instrumental está diretamente relacionado ao 

tipo de procedimento cirúrgico, bem como ao potencial de contaminação da cirurgia, 

que é classificado em cirurgia limpa (ausência de micro-organismo no sítio cirúrgico), 

potencialmente contaminada, contaminada e infectada (presença de micro-organismo 

com diferentes cargas microbianas). Os micro-organismos são carreados por meio do 

sangue e outros fluidos corpóreos durante o procedimento cirúrgico.  

A legislação utilizada para liberação do alvará de funcionamento para essas 

empresas é a RDC 16/2013 que trata das boas práticas de fabricação de produtos 

médicos e produtos para diagnósticos de uso in vitro, sendo liberado, apenas, licença 

de distribuição e não para processamento dos produtos para a saúde (ANVISA, 2013c). 

Essa parte fica de inteira responsabilidade do CME do serviço de saúde, ficando para a 

empresa a boa fé em acreditar que os serviços de saúde realizam a limpeza e a 
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descontaminação antes da devolução do instrumental, o que na prática não acontece 

(WINTHROP; SION; GAINES, 2007). 

 Responsabilidade compartilhada 

A contratação de empresas terceirizadas para o fornecimento de instrumental 

cirúrgico em sistema de consignação/comodatado tem sido uma prática comum dos 

serviços de saúde devido ao movimento em prol da melhoria da qualidade da 

assistência ao paciente, aumento da produtividade e redução de custos (FREITAS; 

TAGLIETA, 2011; ANVISA, 2012). O suprimento de produtos para a saúde tem sido 

atingido por esse movimento, mas cuidados devem ser tomados durante elaboração do 

contrato entre o serviço de saúde e a empresa, a fim de garantir a execução de todos 

os processos sem pôr em risco a segurança do paciente (FREITAS; TAGLIETA, 2011). 

A contratação dessas empresas terceirizadas atualmente tem sido tratada da 

mesma forma que se contrata uma empresa de serviço de higienização e limpeza 

hospitalar. Porém, atenção especial deve ser dada a essa modalidade de contrato para 

que sejam garantidos todos os fatores que interferem direta ou indiretamente na 

segurança do procedimento cirúrgico. 

O serviço de saúde deve se certificar de que a empresa é capaz de cumprir 

todas as cláusulas do contrato, pois terceirizar o serviço não simplifica o processo e 

nem transfere as responsabilidades do serviço de saúde para outrem. Existe 

responsabilidade solidária entre o contratante (serviços de saúde) e a contratada 

(empresa distribuidora) para garantir a segurança do paciente e dos profissionais de 

saúde (FREITAS; TAGLIETA, 2011; ANVISA, 2012a). 

Durante a celebração do contrato, devem ser estabecidas cláusulas que 

garantam a execução de todas as etapas do processamento do instrumental cirúrgico, 

perpassando pela entrega em tempo hábil até a devolução livre de contaminantes. 

Deve ser estabelecido um gestor para o contrato, a fim de acompanhar o serviço 

prestado pela empresa e fazer cumprir as cláusulas do contrato (FREITAS; TAGLIETA, 

2011). Vale ressaltar que o propósito maior de todo esse movimento é melhorar a 

qualidade da assistência para o paciente cirúrgico, minimizando o risco de infecção de 

sítio cirúrgico. 
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4. MÉTODO  

Trata-se de um estudo experimental, realizado no laboratório do Departamento 

de Ciências Biomédicas da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde, na Unidade 

de Microscopia da Faculdade de Ciências e Engenharia e no Centro de Material e 

Esterilização do Hospital, sendo todos da Universidade Macquarie, Sydney, Austrália. 

O estudo foi desenvolvido de novembro de 2014 a março de 2016. 

4.1. Validação do método laboratorial de formação de biofilme e análise em 

instrumento de aço inoxidável 

Previamente ao experimento, todos os passos do método foram testados para 

verificar se eram apropriados para o uso em instrumental cirúrgico. Pinças halsted 

mosquito novas foram utilizadas na validação.   

4.1.1. Simulação do experimento usando pinças halsted mosquito 

Colônia simples de Staphylococcus aureus (American Type Culture Collection – 

ATCC 25923) foi inoculada em 100mL de caldo tríptico de soja (Triptic Soy Broth - 

TSB) e incubada a 37°C por 16h com agitação de 120rpm (Figura 06.A, p 89). A leitura 

de absorbância do inóculo bacteriano em TSB foi realizada e quando necessário 

ajustado a 0,3 de absorbância no comprimento de ondas de 600nm em 

espectrofotômetro (Figura 06.B, p. 89), que corresponde a 108 UFC/mL. Para 

confirmação da concentração bacteriana do inóculo, diluições decimais seriadas foram 

realizadas até a concentração de 10-6 e alíquotas in natura foram diluídas e semeadas 

em placas de Petri ágar contendo sangue (BD® Columbia CNA Agar with 5% Sheep 

Blood - 90mm Stacker plates). A incubação foi realizada a 37°C por 16h (Figura 06.C, 

p 89).  
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Figura 6: A – Incubadora Agitadora Séries, Innova® 42, New South Wale, Australia. B – 
Espectrofotômetro modelo V-1200, VWR®, New South Wale, Australia. C – Estufa da marca 
Incubator Brinder®, New South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. 
 

 Preparo das pinças 

Um total de 60 pinças novas foram submetidas ao processo de limpeza. 

Inicialmente, foram imersas em detergente enzimático (Rapid Multi-Enzyme Cleaner 

3M™, Papakura, New Zealand), que contém três enzimas (protease, amilase e 

celulase), de acordo com as orientações do fabricante. Após cinco minutos de imersão, 

procedeu-se a limpeza com auxílio de escova de cerdas macias, friccionando no 

mínimo cinco vezes cada lado, dando especial atenção às articulações e serrilhas. Em 

seguida, foram enxaguadas em água de torneira, seguidos de água deionizada (último 

enxágue). As pinças foram secas com lenços de não tecido absorventes, embaladas 

em papel grau cirúrgico com filme transparente e esterilizadas em autoclave a vapor 

saturado sob pressão a 134°C, por três minutos e 30s, seguindo  validação do 

equipamento (Figura 07.A e B). 

Os processos de esterilização foram realizados no Laboratório da Faculdade 

de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade Macquarie, e os documentos 

comprobatórios da certificação do equipamento se encontram nos anexos 5 e 6. 

 
Figura 7: Autoclave a vapor saturado sob pressão – Autoclave Machine Getinge®, Suécia. A – 
imagem frontal da autoclave. B – imagem lateral da autoclave. Sydney (AU), 2015. 
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Precedendo o primeiro ciclo de esterilização do dia, foi realizada a limpeza da 

câmara interna da autoclave com detergente neutro. Para o controle de qualidade da 

esterilização, em cada ciclo foram realizados os seguintes testes: teste Bowie & Dick 

realizado diariamente (Figura 08.A); indicador químico classe V e indicador biológico, 

contendo 106 de Geobacillus stearothermophilus em todas as cargas (Figura 08.B). 

 
Figura 8: A – Pacote teste Bowie & Dick, da marca BD 111 - Steti-Pak™ LF, Bowie - Dick Test 
Pack, Suíça. B – Pacote de teste químico e biológico para monitorar vapor de 121 a 134°C, da 
marca TITEMS® Biological Test Pack, Queensland, Australia. Sydney (AU), 2015. 
 

 O Fluxograma de validação do método com as pinças halsted mosquito está 
apresentado na Figura 9 (página 91). 
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Controle negativo ATP – 
3 pinças esterilizadas 
sem contaminação. 

Controle negativo MEV 
– 1 pinça esterilizada 
sem contaminação  

se ATP > 100 RLU 

nova  limpeza 

se ATP > 100 RLU 

nova  limpeza 

Pinças Novas 
65 unidades - esterilizadas 

Protocolo 1 (20 un) 
Secagem, 

embalagem e 
esterilização 

60 unidades – 5’ contaminações (108 
S. aureus/mL + TSB + Sangue de 
Carneiro) – 4 horas de secagem  

Enxágue em água 
deionizada 

Contaminação 
(mesmo inóculo e 

tempo de secagem) 
 

Protocolo 2 (20 un) 
Limpeza Manual 

Protocolo 3 (20 un) 
Limpeza Manual + 

Automatizada 

Contaminação 
(mesmo inóculo e 

tempo de secagem) 
 

Contaminação 
(mesmo inóculo e 

tempo de secagem) 
 Enxágue em água 

deionizada 
Enxágue em água 

deionizada Enxágue em água 
deionizada 

Secagem, 
embalagem e 
esterilizadas 

3 pinças 
após 6°; 13° 
e 20° ciclo 

1 pinça 
após 20° 

ciclo 

BCA e 
UFC 

MEV 

Secagem, 
embalagem e 
esterilização 

3 pinças 
após 6°; 13° 
e 20° ciclo 

1 pinça 
após 

20° ciclo 

BCA e 
UFC 

MEV 

3 pinças 
após 6°; 13° 
e 20° ciclo 

1 pinça 
após 

20° ciclo 

BCA e 
UFC 

MEV 

 1 pinça contaminada 
com TSB e Sangue de 

Carneiro 
 

Figura 9: Fluxograma do experimento para validação do método desenvolvido com as pinças 
halsted mosquito. Sydney (AU), 2015. 
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 Contaminação da pinça utilizando TSB e proteína animal 

A suspensão para contaminação da pinça foi preparada utilizando um volume 

equivalente a 5% de proteína animal (sangue de carneiro desfibrinado – Edwards 

Group®, Micromedia Laboratories, New South Wale, Australia), adicionado à solução 

de 100% de TSB  para alcançar concentração final de 4,76% de proteína, sendo 

utilizada  em 15min da sua preparação, e o preparo do inóculo foi conduzido em 

Cabine de Segurança Biológica (CSB), classe II (Figura 10.A, p. 93). 

Alíquotas de 25 mL em tubo esterilizado foram utilizadas para contaminar a 

pinça que pemaneceu dentro da solução por cinco minutos em seguida foi colocada em 

bandeja esterilizada para secagem, dentro da Cabine de Segurança Biológica, classe II 

(Figura 10.A, p. 93) à temperatura ambiente,  por quatros horas. Em seguida, foi 

preparada para corte e análise em MEV. 

 Contaminação das pinças, utilizando S. aures, TSB e proteína animal 

A suspensão bacteriana para contaminação das pinças foi preparada utilizando 

um volume equivalente a 5% de proteína animal (sangue de carneiro desfibrinado – 

Edwards Group®, Micromedia Laboratories, New South Wale, Australia), adicionado à 

solução contaminante contendo 108 de S. aureus/mL em 100% de TSB  para alcançar 

concentração final de 4,76% de proteína, sendo usada em 15min após a sua 

preparação, e o preparo do inóculo foi conduzido em Cabine de Segurança Biológica 

(CSB), classe II1 (Figura 10.A, p. 93). 

Alíquotas de 25mL do inóculo bacteriano preparado foram transferidas para 

frascos plásticos esterilizados nos quais as pinças foram mantidas por cinco minutos. 

Em seguida foram dispostas sobre bandejas esterilizadas por quatro horas em CSB, 

classe II (Figura 10.A, p.93), em temperatura ambiente, para secagem do 

contaminante.  

Decorrido este período, 60 pinças foram submetidas a três diferentes tipos de 

protocolos: 1) enxágue em água deionizada (grupo controle-positivo de limpeza), 2) 

limpeza manual, 3) limpeza manual seguida de automatizada em lavadora ultrassônica 

  

1 Classe II – Classificação dada às cabines de segurança biológica de acordo com a American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE). A classe II tem a capacidade de proteger o profissional, as amostras e o meio ambiente. 
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(Figura 10.B, p. 93). Todas as 60 pinças foram submetidas a 20 contaminações 

seguidas de processamento, considerando as diferenças na etapa da limpeza, com a 

finalidade de formar biofilme na superfície do instrumental. 

   

 

Figura 10: A – Cabine de Segurança Biológica, classe II, da marca HERASAFEKS®, New 
South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. B – Lavadora Ultrassônica da marca Soniclean®, 
JMR Australian, New South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. 

 

 Processo de limpeza 

Um terço das 60 pinças foi submetido ao enxágue em água deionizada 

(protocolo 1), durante 10s, secos com lenços absorventes de não tecido esterilizados. 

Em seguida, três pinças escolhidas aleatoriamente foram submetidas ao teste de ATP 

(LuciPan Pen™ – Lumitester PD-20 ATP surface, Tóquio, Linha Principal de Chuo, 

Japão) com a finalidade de verificar a quantidade de ATP na superfície sob a pior 

situação de limpeza, ou seja, que não foram submetidas à ação de detergente e nem à 

fricção manual ou automatizada. Finalmente, as 20 pinças foram empacotadas em 

papel grau cirúrgico (Uni-pouch sterilization bags - Choice Wholesaler®) e 

autoclavadas. Os experimentos realizados para a escolha do teste de validação da 

limpeza estão descritos no apêndice 3. 

Outro grupo contendo 20 pinças foi submetido à limpeza manual (protocolo 2) 

cujos passos foram pré-enxágue em água deionizada durante 10s, imersão por oito 

minutos em detergente enzimático à temperatura de 30 a 40°C (Rapid Multi-Enzyme 

Cleaner 3M™, Papakura, New Zealand), seguindo as instruções do fabricante. Em 

seguida, todas as partes das pinças foram friccionadas, utilizando escovas de cerdas 
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macias, e especial atenção foi dada às articulações e serrilhas. Posteriormente, as 

pinças foram enxaguadas em água deionizada e secas com lenços absorventes de não 

tecido esterilizados. Três pinças escolhidas aleatoriamente também foram submetidas 

ao teste de ATP, empacotadas (Uni-pouch sterilization bags - Choice Wholesaler®) e 

autoclavadas conforme descrito no parágrafo anterior.  

Para validar a limpeza das pinças submetidas aos protocolos 2 e 3, foi utilizada 

a escala de ATP descrita abaixo, validada previamente, conforme experimentos no 

apêndice 3: 

 Se a média dos resultados  <100RLU, as pinças foram consideradas limpas; 

 Se a média dos resultados  ≥100RLU, todas as pinças foram consideradas 

sujas e submetidas à nova limpeza.  

O último grupo contendo 20 pinças foi submetido ao protocolo 3. A limpeza 

manual foi conforme descrito anteriormente, seguida por limpeza automatizada em 

lavadora ultrassônica (Figura 10.B, p. 92), utilizando detergente enzimático (Rapid 

Multi-Enzyme Cleaner 3M™, Papakura, New Zealand), por dois minutos de acordo com 

a recomendação do fabricante, e secas com lenços absorventes de não tecido 

esterilizados. Aleatoriamente, três pinças foram selecionadas e submetidas ao teste de 

ATP, observando a escala descrita no parágrafo anterior. Posteriormente, as pinças 

foram empacotadas em papel grau cirúrgico (Uni-pouch sterilization bags - Choice 

Wholesaler®) e autoclavadas. 

Para o controle negativo do teste de ATP, três pinças estéreis, sem 

contaminação, foram submetidas ao teste de ATP. 

 Análise laboratorial  

Análise de proteína por Bicinchoninic Acid Assay (BCA) Kit 

Após o sexto, décimo terceiro e vigésimo processamentos, três piças de cada 

ciclo foram aleatoriamente selecionadas para análise de proteína utilizando 

Bicinchoninic Acid Assay Kit (BCA assay® – Pierce Chemical Company™, Illinois, 

EUA). A solução reagente de BCA foi preparada seguindo as instruções do fabricante.  

Total de 27 pinças (nove de cada grupo de protocolo de limpeza) foram 

submersas em 5mL da solução reagente, cobrindo totalmente a articulação e 
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incubadas à temperatura de 60°C, por 35min. Após esse tempo, as amostras 

permaneceram na bancada por 30min até atingirem temperatura ambiente. Alíquotas 

de 1,2mL da solução reagente das pinças foram transferidas para cubetas e analisadas 

em absorbância com comprimento de ondas de 592nm, utilizando espectrofotômetro 

(Figura 06.B, p. 89). A solução referencial utilizada foi água purificada tipo II (água 

MilliQ) esterilizada. A curva padrão de proteína está descrita no apêndice 2.  

 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) 

Após o sexto, décimo terceiro e vigésimo processamentos, três pinças de cada 

ciclo foram aleatoriamente selecionadas para análise da carga bacteriana, pelo número 

de unidades formadoras de colônias (UFC). Um total de 27 pinças (nove de cada 

protocolo de limpeza) foram abertas assepticamente em Cabine de Segurança 

Biológica, classe II (Figura 10.A, p. 93). As pinças foram imersas em 20 mL de 

Phosphate Buffered Saline (PBS) e fechadas com filme plástico transparente de uso 

em laboratório (Parafilm M®, Choice Wholesaler, Oshkosh, Wisconsin, EUA). As 

amostras foram submetidas à sonicação em ultrassom (Figura 10.B, p. 93), em 

frequência de 42-47 kHz por 10min, de 27 a 37°C. Finalmente, 100µL de alíquotas in 

natura foram diluídas em série e semeadas em placas de Petri ágar sangue (Edwards 

Group®, MicroMedia plates, New South Wale, Autralia) e incubadas em estufa 

(Figura 06.C, p. 89) a 37°C por 96h. 

 Corte das amostras 

Para o controle negativo, uma pinça nova estéril, sem contaminação e uma 

pinça contaminada com 100% de TSB e 5% de proteína animal, juntamente com três 

pinças, sendo uma de cada grupo de limpeza após o vigésimo processamento, foram 

preparadas para serem analisadas visualmente em Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). As pinças foram cortadas, usando um equipamento de alta e baixa 

rotação (Figura 11.A, p. 96). A fim de evitar possível contaminação, o procedimento de 

obtenção dos fragmentos das amostras foi realizado em corte, feito na Cabine de 

Segurança Biológica, classe II (Figura 10.B, p. 93) previamente limpa com água e 

sabão e submetida a desinfecção com álcool etílico a 70% (80% etanol v/v), sob fricção 

e forrada com lenços absorvíveis de não tecido esterilizados.  
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Figura 11: A – Equipamento de corte de baixa e alta rotação da marca DREMEL®, New South 
Wale, Australia. B – Cabine de Segurança Biológica, classe II e equipamento de corte para 
obter os fragmentos do instrumental. Sydney (AU), 2016. 
 

O equipamento de corte foi submetido à limpeza e desinfecção friccionando 

lenços de não tecido embebidos em detergente enzimático seguido de lenços de não 

tecido umedecido em água, e finalizando com lenços embebidos em álcool a 70% (80% 

etanol v/v). As lâminas para o corte foram esterilizadas a 134°C, por três minutos e 30s. 

Utilizaram-se luvas e pinças esterilizadas para fixar as lâminas ao equipamento antes 

de proceder os cortes. O equipamento foi utilizado em baixa rotação para evitar o 

aquecimento da lâmina que poderia danificar a estrutura do biofilme e inativar possíveis 

bactérias viáveis aderidas à superfície do instrumental. Cada fragmento (três a quatro 

centímetros) foi transferido para frascos plásticos estéreis de 30mL de volume com 

auxílio de pinças esterilizadas. Os frascos  foram identificados previamente. 

 Análise de biofilme pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

Fragmentos do instrumental livre de contaminação (controle negativo), do 

contaminado com TSB e proteína animal, bem como daqueles submetidos a 20 

processamentos (um de cada protocolo de limpeza) foram analisados em MEV.   

Previamente as amostras foram fixadas em 3% de paraformaldeído 

(quantidade suficiente para cobrir bem as amostras) por duas horas. Posteriormente, 

as amostras foram enxaguadas três vezes em PBS e permaneceram na solução do 

últim0o enxágue para serem transportadas até o laboratório de análise de imagens. 
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Nesse local, na Capela de Fluxo Laminar (Figura 12), as amostras foram desidratadas 

em diferentes concentrações de etanol (50%, 70%, 80%, 90%, 100%) por dez minutos 

cada enxágue. Em seguida, as amostras foram enxaguadas em solução de 1:1 de 

etanol/hexametildissilazano (HMDS) por dez minutos, seguidas de três enxágues em 

100% de HMDS de dez minutos cada. Portanto, as amostras permaneceram em FUME 

HOOD por 24 horas. No dia seguinte, as amostras foram aderidas nos stubs (Figura 

13) e fixadas com ouro. As imagens foram realizadas em Microscópio JEOL® 6480LV 

T, Tóquio, Japão. 

 

 

Figura 12: Capela de Fluxo Laminar para produtos tóxicos - FUME HOOD. Sydney (AU), 2015. 

 

 
Figura 13: Modelo de suporte de espécimes e stubs utilizados para aderir a amostra para 
submeter a fixação em ouro e análise visual no Microscópio Eletrônico de Varreduda. Sydney 
(AU), 2015. 
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4.2. Avaliação de biofilme em instrumental cirúrgico ortopédico de conformação 

complexa 

4.2.1. Escolha do instrumental 

Para este estudo foram escolhidos dois instrumentos utilizados em cirurgias 

ortopédicas com implantes, o Medidor de Profundidade com 1,2 a 2,3mm de diâmetro e 

a Fresa Flexível com 8mm de diâmetro e 26cm de comprimento.  

O medidor de profundidade é utilizado para medir o tamanho do furo onde será 

inserido o implante (parafuso). Neste estudo, o modelo utilizado é passível de 

desmonte, porém possui peça com lúmen estreito (< 3mm) e sistema de rosca que 

restringe o acesso de escovas para realização da limpeza (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14: Medidor de profundidade da marca APTUS® – Medartis, Basileia, Suíça. 

 
A fresa flexível é utilizada para abrir o canal medular do fêmur para inserir a 

haste (Figuras 15.A e B, p. 99). O modelo utilizado, neste estudo possui três camadas 

laminares em aço inoxidável no formato de espirais sobrepostas umas às outras que 

não permitem desmonte (Figura 15.C, p. 99). 
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Figura 15: Fresa Flexível da Implantec®, Implantes Materiais Médicos & Hospitalares Ltda, 
Belo Horizonte, Brasil. A – Intrumental em repouso. B – Intrumental flexionado, situação 
indicada para realizar a limpeza. C – Vista frontal do instrumental cortado transversalmente. 
Sydney (AU), 2015. 
 

4.2.2. Cálculo para análises 

Devido ao alto custo do instrumental utilizado, neste estudo, todo o experimento 

foi conduzido utilizando 13 medidores de profundidade e 10 fresas flexíveis. Uma fresa 

flexível nova esterilizada (Controle negativo), um medidor de profundidade e uma fresa 

flexível contaminada com 100% de TSB e 5% de proteína animal, bem como um 

instrumental de cada modelo submetido a um único tipo de limpeza (após o vigésimo 

processamento) foram separados para corte e análise de imagem em MEV.  

Os demais instrumentos foram utilizados para todas as demais análises, sendo 

inicialmente submetidos aos três tipos de limpeza seguindo a ordem:  limpeza manual 

seguida de automatizada (padrão ouro da limpeza), limpeza  manual e apenas 

enxágue. Para cada grupo, três unidades de cada modelo foram submetidas à análise 

da carga microbiana e de proteína (BCA) no décimo processamento. 
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Subsequentemente, após o vigésigimo, foi iniciada nova contagem dos 

processamentos. A tabela 02 apresenta o cálculo das análises realizada.  

 

Tabela 2: Cálculo de análises, realizado no instrumental durante  o experimento. 
Sydney (AU), 2016. 

Métodos de 
Limpeza 

Análise 
laboratorial 

10° Ciclo 20° Ciclo Total 

FF1 MP2 FF1 MP2 FF1 MP2 

Controle negative – 
instrumental novo 

MEV3 - - - - 1 - 

Controle negative – 
contaminação com 
TSB e sangue de 
carneiro 

MEV3 - - - - 1 1 

Controle positive – 
Enxágue 

BCA4 3 3 3 3 6 6 

UFC5 3 3 3 3 6 6 

MEV3 - - 1 1 1 1 

Total 13 13 

Limpeza Manual 

BCA4 3 3 3 3 6 6 

UFC 5 3 3 3 3 6 6 

MEV3 - - 1 1 1 1 

Total 13 13 

Limpeza Manual e 
Automatizada 

BCA4 3 3 3 3 6 6 

UFC5 3 3 3 3 6 6 

MEV3 - - 1 1 1 1 

Total  13 13 

Total por tipo de instrumental  41 40 

Total Geral 81 

Nota: 1Fresa flexível; 2Medidor de profundidade; 3Microscopia Eletrônica de Varredura 

4Bicinchoninic Acid Protein; 5Unidade Formadora de Colônia;. 



101 
 

 

Contaminação do Instrumental 

 Contaminação utilizando TSB e proteína animal (controle negativo para 

MEV) 

A suspensão para contaminação das pinças foi preparada, utilizando um 

volume equivalente a 5% de proteína animal (sangue de carneiro desfibrinado – 

Edwards Group®, Micromedia Laboratories, New South Wale, Australia), adicionado 

à solução de 100% de TSB  para alcançar concentração final de 4,76% de proteína, 

sendo utilizada  em 15min da sua preparação e o preparo do inóculo foi conduzido em 

Cabine de Segurança Biológica (CSB), classe II (Figura 10.A, p.93). 

Alíquotas de 250 mL em tubo de ensaio foram utilizadas para contaminar os 

instrumentos (uma fresa flexível e um medidor de profundidade). Eles pemaneceram 

dentro da solução por cinco minutos, em seguida colocados em bandejas esterilizadas 

para secagem, dentro da Cabine de Segurança Biológica, classe II (Figura 10.A, p.93) a 

temperatura ambiente,  por sete horas. Por último, foram preparadas para corte e 

análise em MEV. 

 Contaminação utilizando Staphylococcus aureus, TSB e proteína animal 

O processamento do instrumental submetido aos protocolos de limpeza manual 

e limpeza manual seguida de automatizada foi realizados no CME do Hospital 

Universitário Macquarie, no período das seis às oito horas da manhã para não interferir 

na rotina do serviço. Com isso, houve necessidade de aumentar a concentração do 

inóculo e o tempo de secagem para não interferirem no valor final da carga microbiana 

após o tempo de secagem. Assim, foram realizados experimentos os quais 

possibilitaram a utilização do inóculo à 109 UFC/mL e tempo de secagem de sete horas, 

conforme descritos no apêndice 3. 

Colônia isolada de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) foi inoculada em 

100mL de TSB e incubada a 37°C por 16h com agitação de 120rpm. O correspondente 

a 109 UFC/mL foi utilizado e, para confirmação da carga bacteriana do inóculo, diluições 

decimais seriadas foram realizadas até a concentração de 10-6 e alíquotas in natura 

foram diluídas e semeadas em placas de Petri ágar sangue (Edwards Group®, 

MicroMedia plates, New South Wale, Autralia) e incubadas em estufa a 37°C por 24h. 
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A suspensão bacteriana para contaminação das pinças foi preparada, utilizando 

um volume equivalente a 5% de proteína animal (sangue de carneiro desfibrinado – 

Edwards Group®, Micromedia Laboratories, New South Wale, Australia), adicionado 

à solução contaminante contendo 109 de S. aureus/mL em 100% de TSB  para alcançar 

concentração final de 4,76% de proteína, sendo utilizada  em 15min da sua preparação, 

e o preparo do inóculo foi conduzido em Cabine de Segurança Biológica (CSB), classe 

II (Figura 10.A, p.93). 

Alíquotas de 250 mL do inóculo preparado foram transferidas para três tubos de 

ensaio os quais foram utilizados para contaminar o instrumental. Eles pemaneceram 

dentro da solução por cinco minutos em seguida colocados em bandejas esterilizadas 

para secagem, dentro da Cabine de Segurança Biológica, classe II (Figura 10.A, p.93) à 

temperatura ambiente,  por sete horas.  

4.2.3. Processamento do Instrumental 

Todas as etapas do experimento, utilizando o protocolo de enxágue em água 

deionizada foram conduzidas no laboratório do Departamento de Ciências Biomédicas 

da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade Macquarie. A etapa da 

limpeza dos experimentos, utilizando o protocolo da limpeza manual e da limpeza 

manual seguida de automatizada, foi realizado no Centro de Material e Esterilização do 

Hospital da Universidade Macquarie (CME/HUM) e a  contaminação, esterilização e 

análise laboratorial foi realizada no laboratório do Departamento de Ciências 

Biomédicas da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde. A análise visual de todos 

os protocolos foi desenvolvida na Unidade de Microscopia da Faculdade de Ciênica e 

Engenharia.   

Todo instrumental foi submetido a 20 processamentos, utilizando três diferentes 

protocolos de limpeza:  

1. Protocolo 1 – Controle positivo da limpeza – enxágue com água deionizada.   

2. Protocolo 2 – Limpeza manual.  

3. Protocolo 3 – Limpeza manual seguida de automatizada.   

O instrumental foi avaliado quanto à presença de carga microbiana e resíduo de 

proteína no 10° e 20° processamentos. Após o 20° processamento, um instrumental 

submetido a cada protocolo de limpeza foi avaliado visualmente para verificar a 

presença de resíduos bacterianos por  Microscopia Eletrônica de Varredura.  



103 
 

 

Protocolo 1 – Controle positivo da limpeza – Enxágue com água deionizada  

Após a contaminação, o instrumental foi enxaguado com água deionizada por 

30s e seco com lenços absorvíveis de não tecido descartáveis esterilizados. Em 

seguida, três fresas flexíveis e três medidores de profundidade escolhidos 

aleatoriamente foram submetidas ao teste de ATP para superfície (LuciPan Pen™ – 

Lumitester PD-20 ATP surface, Tóquio, Linha Principal de Chuo, Japão) e lúmen 

(Hygiene®, AquaSnap total™ ATP Detection Device for Water, Toronto, Canadá). Esse 

último teste não foi utilizado na validação do método visto as pinças não possuírem 

lúmen. O ponto de corte para limpeza utilizado foi o mesmo descrito no item 4.1.1 

Simulação do experimento usando pinças halsted mosquito na página 88.  

Posteriormente, o instrumental foi embalado em papel grau cirúrgico com filme 

transparente (Choice Wholesaler, New South Wale, Australia) e esterilizado em  

autoclave (Figura 07.A e B, p.89) a 134°C por três minutos e 30s. Cada embalagem de 

papel grau cirúrgico continha um indicador químico de processo classe I na sua lateral.  
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Protocolo 2 – Limpeza Manual  

Após a contaminação, o instrumental foi enxaguado com água deionizada por 

30s, embalado em papel alumínio estéril, colocado em caixa plástica (Figura 17) e 

transportado para o CME/HUM para ser submetido à limpeza manual. O transporte 

durou aproximadamente cinco minutos.  

 

20 
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Secagem por 7 horas em cabine de segurança 
biológica em temperatura ambiente. 

Contaminação do instrumental por 5 minutos. 

Enxágue com água deionizada por 30 segundos. 

Secagem com lenço de não tecido descartável 
esterilizado. 

Esterilização a 134°C, por 3,5 minutos. 

Empacotamento em papel grau cirúrgico. 

Verificação da limpeza – Teste de ATP. 

Figura 16: Fluxograma do processamento do instrumental submetido ao protocolo 1 – enxágue 
com água deionizada – controle positivo da limpeza. Sydney (AU), 2016. 
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Figura 17: Caixa plástica usada para transportar o instrumental entre o Laboratório do 
Departamento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da 
Universidade Macquarie e o Centro de Material e Esterilização do Hospital da Universidade 
Macquarie (CME/HUM). Sydney (AU), 2016. 
 

A limpeza manual consistiu na imersão do instrumental em detergente 

enzimático (3E – Zyme – triple enzyme Bacteriostatic Cleaner - Medisafe™, New South 

Wale, Australia), com concentração eletrônica de 4 mL/L, por cinco minutos, à 

temperatura de 30 a 40°C.  Após esse tempo, o instrumental foi friccionado 

manualmente, usando as escovas próprias para instrumental cirúrgico (Spectrum 

Surgical Instruments Corp Brushes). Na parte preta do Medidor de Profundidade (MP), 

foi utilizada escova de 12mm de diâmetro, na parte com lúmen foram utilizadas escovas 

de sete milímetros e de três, três milímetros (as peças possuíam diâmetros diferentes). 

No lúmen da fresa flexível, foi realizada a limpeza com escova de sete milímetros e, na 

superfície externa dos dois modelos de instrumental, escovas de cerdas macias (Figura 

18. A, B, C, D e E, p. 106; Figura 19. A, B e C, p. 106). 
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Figura 18: Limpeza manual do medidor de profundidade. Sydney (AU), 2015. 

 

 

Figura 19: Limpeza manual da fresa flexível. Sydney (AU), 2015. 
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Em seguida, o instrumental foi enxaguado, interna e externamente, com água 

filtrada, utilizando pistola de água (Generic Brand, New South Wale, Australia) com 

pressão de 90kPa (Figura 20). O instrumental foi seco internamente, utilizando pistola 

de ar medicinal filtrado (Compressed Medical Air gun®, CT Chemical™, New South 

Wale, Australia) e externamente utilizando lenços absorvíveis de não tecido 

esterilizados. Três peças de cada modelo foram separadas aleatoriamente e 

submetidas ao teste de ATP, utilizando o ponto de corte descrito no ítem 4.1.1 

Simulação do experimento usando pinças halsted mosquito na página 88. 

 

Figura 20: Estação de trabalho do expurgo do Centro de Material e Esterilização do Hospital 
Universitário da Macquarie, utilizada para limpeza manual. Sydney (AU), 2015. 
 

A presença de ATP na superfície do instrumental foi avaliada, utilizando o teste 

Kikkoma®, LuciPan Pen™ – Lumitester PD-20 ATP surface (Tóquio, Linha Principal de 

Chuo, Japão), e o lúmen foi avaliado, utilizando Hygiene®, AquaSnap total™ ATP 

Detection Device for Water (Toronto, Canadá). Esse último teste de ATP não foi 

utilizado no teste de validação do método, já que as pinças não possuem lúmen.  

Após o teste, o instrumental foi colocado em protetores (Figura 21.A, p.108), 

empacotado em papel grau cirúrgico com plástico transparente (Choice Wholesaler, 

New South Wale, Australia), colocado em caixa plástica (Figura 17, p.105) e 

transportado ao laboratório para esterilização em autoclave (Figura 07, p.89) 134°C, por 

três minutos e 30s. A caixa plástica foi submetida à limpeza e desinfecção na 

termodesinfectadora do CME/HUM (Figura 21.B, p.108) antes do transporte, o 

instrumental foi empacotado para esterilização.  
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Figura 21: A – Protetor de instrumental da marca 3M Comply™ Instrument Protector, 
Minnesota, USA). B – Termodesinfectadora do marca Steris® - Reliance Sinergy Washers™, 
Medisafe American, Sydney, Australia. Sydney (AU), 2015. 
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Figura 22: Fluxograma do processamento do instrumental submetido ao protocolo 2 – limpeza 
manual. Sydney (AU), 2015. 
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Secagem por 7 horas em cabine de segurança 
biológica em temperatura ambiente. 

Contaminação do instrumental por 5 minutos. 

Enxágue com água deionizada por 30 segundos. 

Empacotado em papel alumínio esterilizado, 
colocado em caixa plástica e transportado para o 

Hospital da Universidade Macquarie.  

Esterilização a 134°C, por 3,5 minutos. 

Empacotamento em papel grau cirúrgico. 

Verificação da limpeza – Teste de ATP.  

Secagem com lenço de não tecido descartável 
esterilizado. 

Imersão do instrumental em detergente enzimático 
por 5 minutos, seguida de fricção manual 

utilizando escovas de tamanhos e diâmetros 
apropriados. 

Resultado >100 RLU Resultado ≤100 RLU 

Transportado em caixa plástica para o laboratório 
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Protocolo 3 – Limpeza manual seguida de automatizada  

Após a contaminação, o instrumental foi enxaguado com água purificada por 

30s, embalado em papel alumínio esterilizado, colocado em caixa plástica (Figura 17 

pag.105) e transportado para o CME/HUM para ser submetido à limpeza manual 

seguida de automatizada. O transporte durou aproximadamente cinco minutos. 

No CME/HUM, o instrumental foi submetido à limpeza manual conforme 

descrito no protocolo 2 (limpeza manual). Em seguida, a fresa flexível e a parte com 

lúmen do medidor de profundidade foram submetidas à limpeza em lavadora 

ultrassônica (Figura 23.A), usando detergente enzimático (Prolystica, 2x concentrate - 

Steris™, Medisafe Australia), em ciclo longo de 42 minutos para instrumental canulado. 

Após essa etapa, todas as peças do instrumental foram submetidas à limpeza em 

lavadora termodesinfectadora (Figura 23.B e C), utilizando a mesma marca de 

detergente enzimático da lavadora ultrassônica (Prolystica, 2x concentrate - Steris™, 

Medisafe Australia), no ciclo para instrumental complexo.  

 

 

Figura 23: A – Lavadora ultrassônica Ultrasonic Machine Medisafe® Sonic Irrigator, PCF™, 
40Hz, cannulated instruments, Medisafe Australia. B e C - Termodesinfectadora  com o 
instrumental em processo de limpeza (Steris® - Reliance Sinergy™, Device Technologies 
Australia). Sydney (AU), 2015. 

 

Três unidades de cada modelo foram separadas aleatoriamente e submetidas 

ao teste de ATP, utilizando o ponto de corte descrito no item 4.1.1 Simulação do 

experimento usando pinças halsted mosquito (página 88) e os testes de ATP 

empregados foram os mesmos descritos no Protocolo 2 (limpeza manual).  
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Após o teste de ATP, o instrumental foi colocado em protetores, empacotado 

em papel grau cirúrgico com plástico transparente, transportado ao laboratório para 

esterilização em autoclave conforme descrito no Protocolo 2 (limpeza manual). A caixa 

plástica foi submetida à limpeza e desinfecção na termodesinfectadora do CME/HUM, 

antes do transporte do instrumental para esterilização. 
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Figura 24: Fluxograma do processamento do instrumental submetido à limpeza manual 
seguida de aumatizada após contaminação por 109 S. aureus/mL. 
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Secagem por 7 horas em cabine de segurança 
biológica em temperatura ambiente. 

Contaminação do instrumental por 5 minutos. 

Enxágue com água deionizada por 30s. 

Empacotado em papel alumínio esterilizado, 
colocado em caixa plástica e transportado para 

o Hospital da Universidade Macquarie.  

Esterilização a 134°C, por 3,5 minutos. 

Empacotemento em papel grau cirúrgico. 

Verificação da limpeza – Teste de ATP.  

Secagem com lenço de não tecido descartável 
esterilizado. 

Imersão do instrumental em detergente 
enzimático por 5 minutos, seguida de fricção 

manual utilizando escovas de tamanhos e 
diâmetros apropriados. 

Resultado >100 
RLU 

Resultado ≤100 
RLU 

Transportado em caixa plástica para o 
laboratório. 

Limpeza automatizada em 
termodesinfectadora. Canulados em 

ultrassônica com retrofluxo e 
termodesinfectadora.  
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 Esterilização do instrumental 

O instrumental foi esterilizado em autoclave (Figura 07, p.89) do Laboratório da 

Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade Macquarie, em ciclo de 

três minutos e 30s de esterilização a 134°C.  

4.2.4. Detecção de Proteína 

Após o décimo e vigésimo processamentos, a quantidade de proteína 

remanescente no instrumental foi analisada usando Bicinchoninic Acid Assay Kit (BCA 

assay® – Pierce Chemical Company™), e a solução reagente de BCA foi preparada 

seguindo as instruções do fabricante (Anexo 6).  

No laboratório, três unidades do instrumental de cada modelo foram imersas em 

10mL de solução reagente do BCA, e as amostras foram incubadas a 60°C por 35min. 

Em seguida, as amostras foram colocadas na bancada por 30min até atingirem 

temperatura ambiente. Alíquotas de 1,2mL de cada amostra foram transferidas para 

cubetas e análise da absorbância foi realizada em comprimento de ondas de 592nm, 

em espectrofotômetro (Figura 06.B, p.89). A solução referencial utilizada foi água 

purificada tipo II (água MilliQ) esterilizada. A curva padrão de proteína encontra-se no 

apêndice 2. 

4.2.5. Avaliação da carga microbiana no instrumental 

A carga microbiana foi testada no décimo e vigésimo processamentos da fresa 

flexível e do medidor de profundidade por meio de Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC). 

No laboratório, três unidades do instrumental de cada modelo submetidas aos 

três protocolos de limpeza, foram abertas, assepticamente, em Cabine de Segurança 

Biológica, classe II (Figura 10.A, p.93). Cada instrumental foi imerso em 10mL de PBS e 

submetido à sonicação em ultrassônica (Figura 10.B, p.93) com frequência de 42-47 

kHz por 10 minutos. Alíquotas de 100µL de cada solução foram semeadas em placas 

de Petri ágar contendo sangue e incubadas a 37°C por 24h (Figura 06.C, p.89).  

Todo micro-organismo isolado teve a confirmação fenotípica de S. aureus por 

morfologia das colônias, reação de DNase (Dnase Test Agar, BD PA-255506) e reação 

positiva com Prolex™ Staph Xtra Latex Kit (Pro-lab Diagnostics). O teste de 
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confirmação de colônias DNase foi esfregado na superfície do meio ágar e incubado a 

37° por 24h (Figura 06.C, p.89).  

Posteriormente, 1M de ácido hidroclorídrico (HCl) foi derramado sobre as 

colônias e, após cinco minutos, o HCl foi removido. Quando houve a formação de uma 

zona translúcida ao redor da colônia, o teste foi indicado positivo para produção de 

DNase, catalase e coagulase. Para o teste coagulase Prolex, uma gota do reagente foi 

adicionada à mistura do teste de colônia. Se aglutinou, o teste indicou que o isolado era 

coagulase positiva.  

A morfologia colonial do S. aureus são colônias circulares convexas, de bordas 

regulares, tamanho médio, opacas, coloração amarelada (carotenoides) e odor de 

“queijo”. 

4.2.6. Corte das amostras  

Uma fresa nova esterilizada, um medidor de profundidade e uma fresa flexível 

contaminados com TSB e proteína animal, bem como três unidades do instrumental de 

cada modelo submetidos a cada tipo de limpeza, após o vigésimo processamento, 

foram preparados para análise visual por MEV. Todos foram cortados previamente, 

conforme descrito no item 4.1.1 Simulação do experimento usando pinças halsted 

mosquito (p.89). Cada pedaço (±3cm) foi transferido para tubos plásticos de 30mL, 

esterilizado e previamente identificado (Figuras 25.A e B, p.114; 26.A e B, p.115).  

 

 

Figura 25: A – Parte com lúmen do medidor de profundidade sendo cortada. B – Fio Guia do 
Medidor de Profundidade sendo cortado. Sydney (AU), 2016. 
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Figura 26: A – Fresa flexível em processo de corte. B – Fresa flexível cortada 
transversalmente. Sydney (AU), 2016. 

 

4.2.7. Análise visual do biofilme por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV)  

Amostras também foram preparadas para análise em MEV, conforme descrito 

na análise visual do biofilme das pinças no item 4.1.1 Simulação do experimento 

usando pinças halsted mosquito, páginas 88.  

4.3. Aspectos éticos e legais 

Este estudo foi desenvolvido na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, na modalidade Sanduíche, com o apoio financeiro da Macquarie 

University, Sydney, Australia, a qual cedeu o espaço físico do Laboratory of Australian 

School of Advanced Medicine at the Faculty of Medicine and Health Sciences, the 

Microscopy Unit of Faculty of Science and Engineering, and Sterilinsing Services Unit 

Technician of Maquarie University Hospital, bem como os equipamentos e insumos  dos 

laboratóriois e do CME/HUM necessários para o desenvolvimento dos experimentos, 

sob a supervisão da Professora Doutora Karen Vickery. Também teve apoio financeiro 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES por meio 

de pagamento de bolsa de estudo para manutenção de despesas pessoais do aluno 

com número de Processo: 99999.006360/2014-09 e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq com financiamento de insumos com 

aprovação no edital N. 14/2013, processo N. 484578/2013-8. 
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O projeto foi aprovado pela Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo 

número 558.585/2014, em conformidade com a Resolução N° 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

4.4. Análise dos Dados 

A fim de verificar as diferenças significantes nas leituras obtidas em RLU, foram 

usados o teste de ATP, o teste Kruskal-Wallis One Way Análise de Variância nos ranks. 

O teste de Tukey, para todas as comparações de múltiplos pares, e as análises foram 

conduzidas utilizando o programa SigmaPlot 13. Para verificar as diferenças entre as 

leituras obtidas do teste de proteína, foi utilizado o T – test do programa estatístico IBM 

SPSS Statistic View versão 21.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Validação do método laboratorial de formação de biofilmes e análise em 

instrumento de aço inoxidável  

Não foram identificados estudos anteriores de avaliação de biofilmes em 

instrumental de aço inoxidável, e houve necessidade de validar uma metodologia para o 

estudo na qual foram utilizadas pinças halsted mosquito. É um instrumental de baixo 

custo que possibilitou a replicação de todas as etapas envolvidas no método e sua 

validação. 

Pinças novas esterilizadas, sem contaminação, apresentaram média de ATP 

residual de 10RLU. As demais pinças foram submetidoas a 20 processamentos, 

compreendendo ciclos de contaminação, enxágue ou limpeza, preparo e esterilização.  

A quantidade de ATP residual do grupo de pinças, submetido ao protocolo 1 

(enxágue com água deionizada), foi avaliada após cada enxágue. Três pinças de cada 

grupo foram escolhidas aleatoriamente para avaliar a qualidade do enxágue por meio 

de testes de avaliação de presença de ATP residual na superfície do instrumental 

(Figura 27). 

 

 

Figura 27: Quantidade de ATP residual na superfície das pinças submetidas ao enxágue 
(controle positivo) após o vigésimo processamento. A linha vermelha representa a tendência de 
acúmulo de resíduo de ATP detectado na superfície do instrumental. Sydney (AU), 2016. 
 

Com a aplicação da limpeza manual nas pinças houve redução significativa da 

quantidade de ATP residual em aproximadamente 99% (P<0,001) em relação ao 
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enxágue e, quando acrescida a limpeza manual seguida de automatizada, essa 

redução foi ainda maior (Figura 28).  

 

 
* A linha central representa a média, o “X” representa o valor da mediana, a caixa é a segunda e a 
terceira variação interquartil, os limites são o percentil décimo e o nonagésimo, e os pontos acima e 
abaixo são leituras fora da variação esperada. 

Figura 28: Nível de ATP residual no instrumental submetido ao enxágue (controle positivo), à 
limpeza manual exclusiva e à limpeza manual seguida de automatizada. Sydney (AU), 2016. 
 

O limite aceitável de ATP residual para classificar as pinças como limpas neste 

estudo foi de 100RLU (média). Em dois momentos, houve necessidade de submeter as 

pinças do protocolo 2 (limpeza manual) a nova limpeza devido à média dos resultados 

de ATP residual ter superado o valor limite, no segundo (média inicial de 108RLU 

reduziu para 08RLU após nova limpeza) e no quinto processamentos (média inicial de 

119RLU reduziu para 14RLU após nova limpeza). As pinças submetidas aos protocolos 

1 (limpeza manual) e 2 (limpeza manual seguida de automatizada) apresentaram ATP 

residuais menores que 100RLU. 

Após o sexto, décimo terceiro e vigésimo processamentos, três pinças de cada 

protocolo de limpeza foram separadas, aleatoriamente, para análise laboratorial da 

quantidade de proteína (BCA) e da carga microbiana (UFC). Um total de 27 análises de 

proteína (BCA), sendo nove análises nas pinças do grupo submetido ao protocolo 1 

(enxágue com água purificada), nove análises do grupo submetido ao protocolo 2 

(limpeza manual) e nove do grupo submetido ao protocolo 3 (limpeza manual seguida 

de automatizada).  
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E outras 27 análises de carga microbiana foram realizadas (UFC), sendo as 

pinças separadas, aleatoriamente, dos mesmos grupos já citados na análise de 

proteína. As pinças foram submetidas à extração de biofilmes e as soluções foram 

cultivadas. Tanto os resultados da análise de proteína quanto de carga microbiana 

foram negativos.  

Após o vigésimo processamento, uma pinça de cada grupo de limpeza foi 

submetida à MEV para avaliação da presença de biofilmes na superfície. Imagens 

foram realizadas de diferentes partes das suas superfícies conforme as figura 31.A, B, 

C e D, p.121; figura 32. A e B, p.122; e figura 33, p.122. Para melhor interpretação das 

imagens da superfície das pinças submetidas à contaminação e processamento, foram 

obtidas imagens de diferentes partes também de um pinça nova sem contaminação 

(controle negativo), figura 29.A e B, p.119, bem como de pinças contaminadas com 

TSB e sangue de carneiro (controle negativo – sem micro-organismo), figura 30.A e B, 

p.120. 

 

 

Figura 29: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, sem contaminação. 
Sydney (AU), 2016. 
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Figura 30: Imagens A e B obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, são de pinças 
contaminadas com Triptic Soya Broth (TSB) e sangue de carneiro. Sydney (AU), 2016. 
 

 
A pinça submetida ao protocolo 1 (controle positivo da limpeza) apresentou uma 

camada mais espessa, composta de cocos embutidos em matriz de substâncias 

poliméricas extracelulares (Figura 31. A, B, C e D, p.121). A figura 31.A mostra 

biofilmes na superfície da pinça, e a figura 31.B (p.121), corresponde ao mesmo campo, 

entretanto, em maior aumento. Ainda, as imagens C e D foram obtidas da serrilha da 

pinça e mostram cocos aderidos à superfície. 
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Figura 31: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura. A e B são da superfície,  
e C e D, da serrilha da pinça submetida ao enxágue após 20 processamentos. Sydney (AU), 
2016. 
 

 

 

 

As imagens da 32.A e B, p.122, foram obtidas de uma pinça submetida à 

limpeza manual. A figura 32.A apresentou áreas com presença de resíduo. Na figura 

32.B, é possível observar um biofilme composto de cocos embutidos em matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares.  
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Figura 32: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da superfície de uma 
pinça submetida à limpeza manual após 20 processamentos. Imagem A apresenta resíduos, e 
B apresenta biofilme. Sydney (AU), 2016. 
 

A pinça submetida à limpeza manual seguida de automatizada em lavadora 

ultrassônica, também, apresentou área com resíduo (Figura 33).  

 

 
Figura 33: Imagem obtida por Microscopia Eletrônica de Varredura, da superfície de uma pinça 
submetida à limpeza manual, seguida  de automatizada em lavadora ultrassônica, após 20 
processamentos. Sydney (AU), 2016. 
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5.2. Avaliação de biofilmes em instrumental cirúrgico ortopédico de 

conformação complexa 

Foram escolhidos para este estudo dois instrumentos de configuração 

complexa utilizados em cirurgias ortopédicas; a fresa flexível e medidor de 

profundidade.  

Após o décimo e o vigésimo processamentos, uma fresa flexível e um medidor 

de profundidade de cada grupo foram submetidos à análise de carga microbiana, sendo 

que todos os resultados foram negativos.  

A fim de avaliar a qualidade da limpeza, o teste de resíduo de ATP na superfície 

do medidor de profundidade foi realizado. Após a limpeza manual, o instrumental 

apresentou redução significativa de mais de duas escalas logarítmicas, ou seja, 99% 

(P<0,001) da quantidade de resíduo de ATP presente na superfície, quando comparado 

ao grupo controle submetido apenas ao enxágue. Redução adicional não foi observada 

quando adicionada à limpeza automatizada (Figura 34).    

 

 

*A linha central representa a média, o “X” representa o valor da mediana, a caixa é a segunda e 
a terceira variação interquartil, os limites são o percentil décimo e o nonagésimo, e os pontos 
acima e abaixo são leituras fora da variação esperada. 
Figura 34: Nível de ATP residual na superfície do medidor de profundidade após enxágue, 
limpeza manual e limpeza manual seguida de automatizada. Sydney (AU), 2016. 

 
O mesmo procedimento foi desenvolvido com a fresa flexível. Após a limpeza 

manual, o teste de resíduo de ATP realizado em sua superfície apresentou redução de 
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mais de 2,5logs (P<0,001) comparada ao grupo controle positivo (enxágue em água 

purificada). Houve uma redução adicional de 0,5log em RLU com a limpeza manual, 

seguida de automatizada, porém essa redução não foi estatisticamente significante, 

pois os valores limítrofes do grupo de fresa flexível submetido ao protocolo 2 (limpeza 

manual) com o grupo submetido ao protocolo 3 (limpeza manual seguida de 

automatizada) estão sobrepostos. Além disso, não houve comparação do resultado de 

ATP com a carga microbiana (Figura 35). 

 

 

*A linha central representa a média, o “X” representa o valor da mediana, a caixa é a segunda e 
a terceira variação interquartil, os limites são o percentil décimo e o nonagésimo, e os pontos 
acima e abaixo são leituras fora da variação esperada. 
Figura 35: Nível de ATP na superfície da fresa flexível no enxágue, limpeza manual e limpeza 
manual seguida de automatizada. Sydney (AU), 2016. 
 

 
A avaliação dos resíduos de ATP após a limpeza das partes com lúmen do 

medidor de profundidade e da fresa flexível, também foi realizada utilizando Hygiena 

bioluminator, conforme descrito no item 4.1.1 Simulação do experimento usando pinças 

halsted mosquito (p.88), o qual tem a capacidade de realizar leitura em uma escala 

mais reduzida do que a unidade do teste Kikkoman, segundo descrito no método, 

utilizado para superfície. O limite recomendado pelo fabricante para indicar presença de 

sujidade é de 25RLU, aferido pelo equipamento de leitura da empresa que pode ser, 

teoricamente, equivalente a 100RLU no equipamento da empresa 3M (WHITELEY G, 

DERRY C, GLASBEY, 2012). Enquanto todas as fresas flexíveis do grupo submetido ao 
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protocolo 1 (enxágue) alcançaram facilmente valores acima de 25RLU, 19/60 

resultados encontrados no medidor de profundidade foram abaixo desse valor limítrofe.  

Durante o corte das amostras foi possível identificar que a fresa flexível utilizada 

neste estudo apresentou uma área interna (lúmen) maior do que a do medidor de 

profundidade, além de possuir maior complexidade devido à sua parede ser constituída 

de três camadas de lâminas de aço espiraladas e sobrepostas para promover a 

flexibilidade do instrumental sem risco de quebrar. 

Os resultados de resíduo de ATP do lúmen da fresa flexível e do medidor de 

profundidade submetidos ao protocolo 2 (limpeza manual), bem como aqueles 

submetidos ao protocolo 3 (limpeza manual seguida de automatizada) foram 

significativamente inferiores (P<0,001) os grupo submetido ao protocolo 1 (enxágue). 

Não foi encontrado resíduo de ATP, após a limpeza manual seguida de automatizada 

(Figura 36).  

  

 

Figura 36: Nível de ATP no lúmen da fresa flexível e do medidor de profundidade após 
enxágue em água purificada, limpeza manual e limpeza manual seguida de automatizada. A 
linha vermelha representa o ponto de corte de ATP residual (100RLU). Sydney (AU), 2016. 
 

 
A quantidade de proteína analisada pelo método de BCA da fresa flexível está 

apresentada na tabela 3, p.126. O grupo de instrumental submetido ao enxágue 

(controle negativo da limpeza) apresentou elevada quantidade de proteína, sendo a 

média 2191µg no 10° processamento (P=0,04/1576-2807µg) e 3891µg no 20° vigésimo 
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processamento (P=0,05/2645-5137µg), apresentando um aumento de 1699µg de 

proteína do 10° para o 20° processamento estatisticamente significante (P=0,033). 

Nenhum instrumental submetido à limpeza manual e/ou automatizada apresentou 

resíduo de proteína em sua superfície. 

 

Tabela 3: Análise da concentração de proteína, usando o kit laboratorial Bicinchoninic 
Acid Assay Kit (BCA assay® – Pierce Chemical Company™) após o décimo 
e vigésimo processamentos da fresa flexível, utilizando diferentes tipos de 
limpeza. Sydney (AU), 2016. 

Instrumental 

Décimo processamento 

Proteína – (µg/instrumental) 

- espectrofotômetro 562 (nm)** 

Vigésimo processamento 

Proteína – 
(µg/instrumental 

(espectrofotômetro 562 
nm)** 

Enxágue 

FF* 1 2459 3722 

FF* 2 1971 3496 

FF* 3 2144 4455 

Média 2191       (P=0,04/1576-2807µg) 3891   (P=0,05/2645-
5137µg) 

Limpeza 
manual 

FF* 1 0 0 

FF* 2 0 0 

FF* 3 100 0 

Média 33 0 

Limpeza 
manual + 
automatizada 

FF* 1 0 0 

FF* 2 0 0 

FF* 3 0 0 

Média 0 0 

*Fresa flexível; **9 cm da fresa flexível foi imersa em 10mL da solução reagente do BCA para 
análise de proteína (comprimento total de 26cm).  

 
A quantidade de proteína analisada do medidor de profundidade utilizando BCA 

está apresentada  na tabela 4, p.127. O grupo de instrumental submetido ao enxágue 

apresentou elevada quantidade de proteína, sendo a média de 1380µg no 10° 

processamento (P=0,025/420-2341µg) e 1212µg no 20° processamento (P=0,10/685-

1739µg), diferente da fresa flexível. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre a quantidade de proteína do décimo para o vigésimo processamento (P=0,604).  
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Tabela 4: Análise de proteína usando o kit de laboratório Bicinchoninic Acid Assay Kit 
(BCA assay® – Pierce Chemical Company™) após o décimo e vigésimo 
processamentos do medidor de profundidade submetido a três diferentes 
tipos de limpeza. Sydney (AU), 2016. 

Instrumental 

Décimo processamento 

Proteína - µg/instrumental 

(espectrofotômetro 562 
nm) 

Vigésimo processamento 

Proteína - µg/instrumental 

(espectrofotômetro 562 
nm) 

Enxágue 

MP* 1 1300 0986 

MP* 2 1801 1242 

MP* 3 1040 1407 

Média 1380 (p=0,025/420-2341µg) 1212 (P=0,10/685-1739µg) 

Limpeza 
manual 

MP* 1 0 0 

MP* 2 0 0 

MP* 3 0 0 

Média 0 0 

Limpeza 
manual + 
automatizada 

MP* 1 0 0 

MP* 2 0 0 

MP* 3 0 0 

Média 0 0 

*Medidor de Profundidade. O instrumental foi totalmente imerso na solução exceto a parte de 
coloração preta por ter liberado corante o qual reagiu com a solução. 

 
Após o vigésimo processamento um medidor de profundidade e uma fresa 

flexível de cada grupo de limpeza foram submetidos à análise visual por meio da MEV 

para verificar a formação de biofilme. Imagens foram realizadas de diferentes áreas da 

superfície do instrumental. Na figura 37.A, B e C, p.128, estão as imagens obtidas do 

medidor de profundidade, contaminado com TSB e sangue de carneiro. 
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Figura 37: Imagens A, B e C foram obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura da 
superfície do medidor de profundidade contaminado com Triptic Soya Broth (TSB) e sangue de 
carneiro. Sydney (AU), 2016. 
  

A parte do gancho do medidor de profundidade (Figura 38) do grupo submetido 

ao enxágue apresentou resíduos, entretanto não é possível visualizar cocos (Figura 

39.A, p.128). As imagens da mesma parte do MP do grupo submetido à limpeza manual 

e do grupo submetido à limpeza manual seguida de automatizada não apresentaram 

formação de biofilme (Figura 39. B e C, p.128).   

 

Figura 38: As imagens da parte com gancho do medidor de profundidade, local de onde foram 
obtidas as imagens da figura 39. A, B e C. Sydney (AU), 2016. 
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Figura 39.A, B e C: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da parte do 
gancho do medidor de profundidade após o vigésimo processamento. A – instrumental 
submetido a enxágue. B – instrumental submetido à limpeza manual. C – instrumental 
submetido à limpeza manual seguida por automatizada, respectivamente. Sydney (AU), 2016. 
 

As imagens apresentadas na Figura 40. A, B e C, p.130, foram obtidas do 

lúmen do medidor de profundidade. São imagens do grupo do enxágue, grupo da 

limpeza manual e limpeza manual seguida de automatizada, respectivamente. A 

imagem A apresenta espessa camada de biofilme com cocos embutidos em matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares. Nas imagens B e C, é possível visualizar 

resíduos  no lúmen do instrumental submetido à limpeza manual e limpeza manual 

seguida de automatizada, respectivamente. 
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Figura 40: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, do lúmen do medidor de 
profundidade após o vigésimo processamento. A – instrumental submetido a enxágue. B – 
instrumental submetido à limpeza manual. C – instrumental submetido à limpeza manual 
seguida por automatizada. Sydney (AU), 2016. 
 
 

As imagens apresentadas na Figura 42. A, B e C, p.131, foram obtidas da parte 

rosqueada (Figura 41, p.131) do medidor de profundidade (parte preta). Figura 42.A foi 

realizada do grupo controle (enxágue) e apresentou uma espessa camada de biofilme 

com presença de cocos embutidos em matriz de substâncias poliméricas 

extracelulares. A Figura 42. B e C, não apresentaram biofilme ou resíduo, mas é 

possível ver imperfeições no aço que facilitam o acúmulo de sujidades e micro-

organismos.  
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Figura 41: Imagem do medidor de profundidade, identificando a parte rosqueada. Sydney (AU), 
2016. 

 

 
Figura 42. A, B e C: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da parte 
rosqueada do medidor de profundidade após o vigésimo processamento. A – instrumental 
submetido a enxágue. B – instrumental submetido à limpeza manual. C – instrumental 
submetido à limpeza manual seguida por automatizada. Sydney (AU), 2016. 

 

As imagens representadas na Figura 44. A, B e C, p.132) foram realizadas da 

parte fina do medidor de profundidade (Figura 43 p.132).  Imagem 44.A (enxágue) 

apresenta espessa camada de cocos embutidos em matriz de substâncias poliméricas 
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extracelulares, bem como a imagem 44.B (limpeza manual). Já a imagem 44.C (limpeza 

manual seguida de automatizada) não apresenta resíduos na superfície. 

 

 
Figura 43: Imagem do medidor de profundidade, identificando a parte fina. Goiânia (GO), 2016. 
 
 

 
Figura 44.A, B e C: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da parte fina do 
medidor de profundidade após o vigésimo processamento. A – instrumental submetido ao 
enxágue. B – instrumental submetido à limpeza manual. C – instrumental submetido à limpeza 
manual seguida por automatizada. Sydney (AU), 2016. 
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As imagens do controle negativo estão apresentadas na Figura 45.A, B e C, p.as quais 

foram obtidas de fresa flexível nova, sem contaminação.  As imagens da Figura 46.A, B, C e 

D, p.134, foram obtidas da fresa flexível contaminada com TSB e sangue de carneiro. 

 
Figura 45.A, B e C: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da fresa flexível 
nova, sem contaminação. Sydney (AU), 2016. 
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Figura 46.A, B, C e D: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, da superfície 
da fresa flexível contaminada com Tripct Soya Broth (TSB). Sydney (AU), 2017. 

 

As imagens da fresa flexível das camadas internas estão apresentadas na 

Figura 47. A, B, C, D, E, F, G e H, p.135. Todas as imagens foram obtidas do lúmen 

interno entre as camadas de aço que compõem a estrutura da fresa flexível. É possível 

visualizar presença de resíduos em todas elas. As imagens 47.A, B, C, D, (enxágue) 

mostram diferentes formações de biofilmes com presença de cocos embutidos em 

matriz de substâncias poliméricas extracelulares. As imagens 47.E e F, (limpeza 

manual) mostram a presença de resíduos e cocos isolados. As imagens 47.G e H, 

(limpeza manual seguida de automatizada) também mostram a presença de resíduos. 

 



135 
 

 

 

Figura 47.A, B, C, D, E, F, G e H: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, 
das camadas internas da fresa flexível após o vigésimo processamento, usando diferentes 
protocolos de limpeza. A, B, C e D – instrumental submetido ao enxágue (A e B – primeira 
camada interna; C e D – segunda camada interna). E e F – instrumental submetido à limpeza 
manual. G e H – instrumental submetido à limpeza manual seguida de automatizada. Sydney 
(AU), 2016. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Validação do método laboratorial de formação de biofilme e análise em 

instrumental de aço inoxidável 

Na validação do método foi possível executar todas as etapas propostas com 

resultados satisfatórios, apesar do instrumental utilizado possuir um design menos 

complexo. A pinça halsted mosquito é utilizada para clampear vasos sanguíneos no ato 

cirúrgico e pode apresentar elevado grau de contaminação ao término do procedimento 

(micro-organismos, proteínas e endotoxinas), e essa contaminação pode variar de 

intensidade a depender do potencial de contaminação cirúrgico (LIPSCOMB; SIHOTA; 

KEEVIL, 2006; PINTO et al., 2010; DE SOUZA EVANGELISTA et al., 2015).  

O processamento do instrumental cirúrgico é um princípio fundamental para 

prevenção de infecção de sítio cirúrgico e o controle da qualidade de todas as etapas 

deve ser assegurado a fim de eliminar o risco de transmissão de micro-organismos por 

essa via. A limpeza é a primeira etapa do processamento, considerada extremamente 

importante para facilitar a ação do agente esterilizante, sendo o vapor saturado sob 

pressão, o método mais utilizado em todo o mundo para o instrumental cirúrgico 

(ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016).  

Para monitorar a limpeza, neste estudo, foi utilizado o teste de resíduo de ATP 

que tem a vantagem de ser prático, fácil uso, apresentar resultados objetivos e rápidos 

para tomada de decisão no dia a dia dos serviços de saúde, além de ser um teste 

recomendado pelos guias nacionais e internacionais de boas práticas de 

processamento de produtos para a saúde (RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; 

AORN, 2013; WHO/PAHO, 2016). Entretanto, cuidadosa interpretação deve ser dada 

aos resultados, pois estudos encontraram variabilidade e imprecisão nos resultados 

quando comparados com a carga microbiana após avaliar diferentes marcas 

disponíveis no mercado (WHITELEY; DERRY; GLASBEY, 2012; SAITO et al., 2014; 

WHITELEY et al., 2015). 

Para minimizar o ponto frágil do teste de ATP, as amostras foram coletadas em 

triplicatas, além da realização de experimentos preliminares para sustentar a escolha 

do teste e o valor em RLU como ponto de corte a ser considerado o instrumental limpo 

neste estudo (Apêndice 3). As pinças submetidas ao protocolo 1 de limpeza (enxágue) 
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apresentaram elevada quantidade de resíduo de ATP, entre 876 e 12.124RLU (Figura 

27, p. 117). Segundo o informe técnico do teste, esses valores podem alcançar uma 

carga microbiana >104UFC/procedimento cultivado (Anexo 8), porém estudos não 

conseguiram comprovar relação direta da carga microbiana com o resultado de resíduo 

de ATP (WHITELEY; DERRY; GLASBEY, 2012; SHAMA; MALIK, 2013; SAITO et al., 

2014; WHITELEY et al., 2015).  

Apesar das pinças submetidas ao protocolo 1 passarem exclusivamente por 

enxágue, não foi encontrado tendência de acúmulo de ATP residual ao longo do 

processo, sugerindo que o teste consegue detectar resíduo, apenas, da última 

contaminação e não daquele presente em biofilmes. Bactérias multidrogarresistentes 

podem se albergar no interior de biofilmes desidratados aderidos em superfícies de 

unidades de terapia intensiva mesmo após desinfecção (VICKERY et al., 2012; 

WHITELEY et al., 2015).    

O ponto de corte do teste de ATP utilizado para as pinças submetidas aos 

protocolos de limpeza 2 (limpeza manual) e 3 (limpeza manual seguida de 

automatizada), foi de ≤100RLU. Esse valor foi definido em experimentos preliminares 

(Apêndice 3), além de ser o valor limítrofe recomendado pelo fabricante para uma 

limpeza segura (Anexo 8).  

A quantidade de resíduo de ATP reduziu significativamente nas pinças 

submetidas ao protocolo 2, em aproximadamente 99% (P<0,001) quando comparada à 

carga residual das pinças submetidas ao protocolo 1, e redução adicional foi 

encontrada nas pinças submetidas ao protocolo 3, apesar de não ser estatisticamente 

significante, e a relevância biológica não ser conhecida no estudo (Figura 28, p. 118). 

Por outro lado, os resultados confirmam a importância da ação mecânica na redução do 

bioburden do instrumental cirúrgico muito enfatizada nos guias de boas práticas de 

processamento de produtos para a saúde nacionais e internacionais, bem como 

justificam a aplicabilidade do teste para o controle da limpeza do instrumental cirúrgico 

que, uma vez aprovado garante a ação do agente esterilizante (RUTALA; WEBER, 

2008; SOBECC, 2013; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; AORN 2017). 

Os resultados das imagens produzidas pela MEV foram surpreendentes, pois 

mostraram que, após 20 processamentos inadequados foi possível verificar a presença 

de uma espessa camada de cocos embutidos em matriz, de substâncias poliméricas 
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extracelulares na superfície das pinças. Dados que refutaram a hipótese de que 20 

processamentos inadequados não eram suficientes para formar biofilmes na superfície 

do instrumental devido à ação do vapor saturado sob pressão. Sabe-se que a MEV é 

uma técnica adequada para visualizar a presença de biofilme na superfície de 

instrumental cirúrgico e além disso, o inóculo utilizado para contaminar as pinças, 

também, é capaz de formar biofilme, sendo as duas técnicas adequadas e aplicáveis no 

experimento com o instrumental de conformação complexa (Figuras 31, 32 e 33, nas 

páginas 121, 122, 122, respectivamente). 

A pinça halsted mosquito é um instrumental com características de fácil limpeza 

dentre os inúmeros existentes no inventário do hospital. Porém, quando a pinça foi 

submetida a limpezas inadequadas, foi possível verificar a adesão de micro-organismos 

à superfície bem como a formação de biofilme. O biofilme pode ser formado na 

superfície envolvendo dois processos. Primeiro, por meio da adesão da bactéria à 

superfície do material ocorrido pela interação físico-química (ex.: forças de Van der 

Waals, força gravitacional, repulsão eletrostática e interações iônicas e dipolo). 

Segundo, por meio da multiplicação bacteriana formando camadas devido à interação 

intermolecular e intercelular (HORI; MATSUMOTO, 2010).  

A capacidade de adesão bacteriana pode aumentar ou diminuir dependendo de 

vários fatores como características do material que compõem a superfície (metal ou 

plástico, hidrofóbico ou hidrofílico, liso ou rugoso, macio ou rígido, etc.) além dos fatores 

ambientais e de virulência, como nutrientes, umidade, oxigenação e outros (KOSEKI et 

al., 2014).  

A pinça é fabricada em aço inoxidável 316L, pois é o metal que compõe a 

maioria do instrumental cirúrgico. Esse metal possui característica hidrofóbica, menor 

rugosidade na superfície e, teoricamente, menor capacidade de adesão bacteriana. 

Entretanto, um estudo in vitro comparou a formação de biofilmes em diferentes 

biomateriais para fabricação de implantes ortopédicos e identificou o aço inoxidável 

como um metal com maior facilidade de adesão de biofilmes quando comparado ao 

cobalto, titânio e zinco (KOSEKI et al., 2014) e, neste estudo, também observou-se a 

formação de biofilme em pinças de aço inoxidável.  

Apesar da pinça ter sido exposta a drásticas alterações ambientais em cada 

ciclo, como secagem em temperatura ambiente, hidratação em água corrente, fricção 
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com toalha de não tecido estéril durante a secagem do instrumental, exposição ao 

vapor saturado sob pressão a 134°C e secagem novamente durante o ciclo da 

autoclave, ainda assim houve a formação de uma espessa camada de biofilmes. A 

exposição do biofilme a condições extremas aumenta a força de adesão à superfície 

(DONLAN, 2002; HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004; GOLLER; 

ROMEO, 2008). O biofilme foi formado gradativamente após 20 ciclos de 

processamentos inadequados, sendo possível verificar a rápida evolução do processo e 

justificar a escolha para ser utilizado no método por ser um instrumental de complexo 

design.  

A presença de biofilmes na superfície do instrumental é um desafio para o 

controle de infecção, pois pode se desprender do instrumental durante o uso no sítio 

cirúrgico, provocando processo inflamatório local (COSTERTON; STEWART; 

GREENBERG, 1999; BRYERS, 2008), somado à presença de bactérias que podem 

potencializar o risco de ISC (DANCER et al., 2012; SOUTHWORTH; 2014). Apesar de 

não recuperar bactérias viáveis dos biofilmes, neste estudo, não se pode afirmar que as 

mesmas não estavam presentes. 

Na prática clínica, a vida útil de uma pinça halsted mosquito é longa, pois é 

submetida a inúmeros processamentos durante anos de uso. Vale lembrar que é um 

instrumental presente em todas as caixas conhecidas como “básicas” e é utilizada em 

quase todos os procedimentos cirúrgicos, portanto é um instrumental de alta 

rotatividade nos serviços de saúde. Sabe-se que uma pinça é retirada de circulação 

somente quando perde a sua função, ou seja, sua capacidade de pinçar, preensar, 

quando desalinha a mordedura, trinca ou quebra o aço. Porém, ocorrência desses 

eventos não implica que será descartada, pode ser encaminhada para reparo e 

posterior reutilização. 

Outras técnicas laboratoriais foram utilizadas na tentativa de recuperar 

bactérias do biofilme. A sonicação do material e a semeadura em meio de cultura 

enriquecida não permitiram a recuperação da carga microbiana do biofilme. Alguns 

autores referem que, apesar de haver infecção no sítio cirúrgico e presença de biofilme 

no implante, nem sempre as bactérias são cultiváveis (GREENFIELD et al., 2005; 

OLIVER, 2005). Essa técnica permaneceu na metodologia do estudo por ser muito 
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utilizada na prática clínica para investigação de ISC, relacionada a implantes 

ortopédicos (ZABEU, 2016).  

A MEV, empregada para a inspeção visual, é um método largamente utilizado 

para detectar presença de biofilmes em diferentes superfícies (IRIE; PARSEK, 2008; 

ROMEO, 2008; JACOMBS et al., 2012; JACOMBS et al., 2014), possibilita observar a 

estrutura do biofilme, a presença de micro-organismos em sua composição (Anexo 5). 

Com o uso desse método na validação, foi possível realizar imagens de biofilmes 

formadas na superfície do instrumental, inclusive, com presença de cocos 

apresentando-se como método perfeitamente viável e efetivo para o fim a que foi 

proposto.       

6.2. Avaliação de biofilmes em instrumental cirúrgico ortopédico de 

conformação complexa 

Dos avanços tecnológicos em cirurgias ortopédicas destacam-se duas 

importantes implicações para os serviços de saúde. A primeira se refere à melhoria dos 

resultados provenientes dos procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, oferece 

melhor qualidade de vida aos pacientes. A segunda se refere ao grande desafio para o 

enfermeiro do CME em processar o instrumental cirúrgico de conformação complexa, 

que tem sido dificuldade enfrentada em serviços de saúde do mundo (SEAVEY, 2010; 

HUTZLER et al., 2013; RUTALA; WEBER, 2013; SALEM et al., 2016; WHO/PAHO, 

2016; WHO, 2016). 

O número de instrumental cirúrgico ortopédico de conformação complexa 

aumenta a cada ano, e a terceirização se tornou uma prática mundial, ficando a critério 

de cada país a responsabilidade de legislar sobre o processamento desse instrumental 

entre os serviços de saúde (OMS, 2003; HUTER-KUNISH, 2009; SEAVEY, 2010; 

2011). Portanto, as boas práticas de processamento da OMS recomendam que o 

padrão ouro da limpeza do instrumental de conformação complexa é a limpeza manual 

seguida por automatizada  (WHO/PAHO, 2016).  

A fresa flexível e o medidor de profundidade, utilizados neste estudo, possuem 

conformação complexa e compõem algumas caixas de instrumental cirúrgico ortopédico 

fornecidas aos serviços de saúde por empresas distribuidoras (terceirizadas). Garantir 

uma limpeza efetiva desse instrumental é uma tarefa difícil, pois ambos possuem lúmen 
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estreito, e a fresa flexível, em especial, possui lâminas de aço espiraladas e 

sobrepostas sem possibilidade de desmonte (Figuras 15, p.99).  

A fim de validar a limpeza, neste estudo, o instrumental foi submetido a três 

protocolos de limpeza diferentes (1 – enxágue com água deionizada; 2 - limpeza 

manual; 3 – limpeza manual seguida de automatizada) e foi avaliado em seguida por 

meio do teste de resíduo de ATP para superfície e para lúmen. Houve redução 

significativa da quantidade de resíduo de ATP da superfície dos medidores de 

profundidade (2logs - P<0,001) e das fresas flexíveis (2,5logs / P<0,001) submetidos à 

limpeza manual quando comparados com o grupo de instrumental submetido, apenas, 

ao enxágue (Figuras 34 e 35, p. 123 e 124, respectivamente). Esse evento também foi 

observado nos resultados dos testes de resíduo de ATP no lúmen (Figura 36 p.125).  

A introdução de ação mecânica promovida pela limpeza manual mostrou ser 

fator importante para reduzir o bioburden da superfície do instrumental, sendo esse tipo 

de limpeza menos recomendada para instrumental cirúrgico de reuso pelos guias 

nacionais e internacionais. Além disso, os guias enfatizam a importância de seguir as 

instruções do fabricante (RUTARA, 2008; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; FDA, 2015; 

WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017). 

Embora se reconheça a importância das recomendações do fabricante sobre 

processamento de instrumental cirúrgico, usualmente, são elaboradas de forma 

genérica não existindo critérios e validação do procedimento de limpeza específico para 

cada instrumental, o que pode culminar em risco para o paciente, como comprovam os 

estudos a seguir.  

Azizi et al. (2012) avaliaram a eficácia da limpeza automatizada recomendada 

pelo fabricante de ponta de aspirador cirúrgico e concluíram que os métodos 

recomendados não eram efetivos. Outro estudo desenvolvido por Tosh et al. (2011), a 

fim de identificar o motivo que desencadeou um surto de infecção de sítio cirúrgico em 

cirurgias de artroscopia de joelho, encontrou falhas no protocolo de limpeza utilizado 

pelo serviço, sendo que o procedimento seguido foi o mesmo recomendado pelo 

fabricante. A fim de minimizar esse problema, o FDA (2015) passou a exigir dos 

fabricantes protocolos de limpeza validados sendo uma ação também recomendada 

pela AORN (2017). 
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Além disso, as diferentes recomendações existentes nos manuais dos 

fabricantes é um dificultador para o enfermeiro do CME, durante a elaboração do 

Procedimento Operacional Padrão (POP) dos serviços de saúde. O inventário do 

instrumental cirúrgico consignado/comodatado é composto por várias peças de 

diferentes fabricantes, o que torna inviável (financeiramente) para o serviço de saúde 

validar a limpeza de cada instrumental.  

Há necessidade de validar os protocolos minimamente para cada grupo de 

instrumental (por exemplo, instrumental com elevada quantidade de contaminação; 

instrumental com lúmen <5mm; instrumental de conformação complexa, etc.) ou caixa, 

não podendo, em hipótese alguma, o instrumental cirúrgico ortopédico ser processado 

como um instrumental de simples configuração  e todos esses protocolos e métodos de 

validação devem ser sustentados por evidências científicas (HUTER-KUNISH, 2009; 

CHOBIN, 2010; SEAVEY, 2010, 2011; ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; WHO/PAHO, 

2016; AORN,  2017).   

Neste estudo, quando se comparou a habilidade da limpeza manual e limpeza 

manual seguida por automatizada, não houve diferença estatisticamente significante 

dos resultados encontrados no instrumental (medidor de profundidade e fresa flexível) 

tanto para o teste de resíduo de ATP para superfície quanto para lúmen (Figuras 34, 35 

e 36, p. 123, 124, 125, respectivamente). Não foram observados resíduos no lúmen do 

instrumental submetido à limpeza manual seguida de automatizada, reforçando a 

importância da utilização dos dois métodos associados, exceto quando contraindicado 

pelo fabricante. Vale ressaltar que, neste estudo, o lúmen desse grupo de instrumental 

foi submetido a um pré-enxágue, limpeza manual, limpeza em lavadora ultrassônica 

com conectores para lúmen com fluxo intermitente e finalizada em lavadora 

termodesinfectadora, o que otimizou o processo e favoreceu o resultado encontrado. 

Apesar de não ter sido encontrada carga microbiana, neste estudo, 

Indiscutivelmente ela existe no instrumental cirúrgico ortopédico após o procedimento 

que pode alcançar valores superiores a 300 UFC/instrumental, a depender do potencial 

de contaminação cirúrgico (PINTO et al., 2010), bem como após a limpeza variando de 

acordo com o tipo de método utilizado (LIPSCOMB; SIHOTA; KEEVIL, 2006; DE 

SOUZA EVANGELISTA et al., 2015).  
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Durante os estudos preliminares realizados para a construção do método deste 

estudo usando pinças, foi possível avaliar a carga microbiana do instrumental após a 

contaminação, antes da limpeza, pois os resultados mostraram elevada carga 

microbiana no instrumental antes, variando de 104 a 107 UFC/mL (Apêndice 3).  

Além disso, o informe técnico do teste de ATP específica que esses valores 

podem alcançar carga microbiana >104UFC/procedimento cultivado (Anexo 8), porém 

estudos não conseguiram comprovar relação direta da carga microbiana com o 

resultado de resíduo de ATP podendo ter resultados fora do padrão (WHITELEY; 

DERRY; GLASBEY, 2012; SHAMA; MALIK, 2013; SAITO et al., 2014; WHITELEY et al., 

2015).  

Apesar dessa fragilidade do teste, ele ainda é recomendo pelos guias nacionais 

e internacionais de processamento de produtos para a saúde para controle da etapa da 

limpeza por ser um teste rápido, prático e quantitativo (RUTALA; WEBER, 2008; 

ANVISA, 2012a; SOBECC, 2013; FDA, 2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017). 

Um agravante para o instrumental cirúrgico ortopédico consignado/comodatado 

é o fato de circular entre os serviços de saúde e durante o transporte há possibilidade 

de ocorrer danos físicos e aumentar a contaminação, o que torna crítica as condições 

desse instrumental ao chegar, nos CME para serem processados. É possível identificar 

sujidades, manchas e corrosões durante a conferência desse instrumental, o que torna 

indispensável a inspeção minuciosa de todas as peças que compõem a caixa, bem 

como garantir a execução de todas as etapas do processamento (WINTHROP; SION; 

GAINES, 2007; HUTER-KUNISH, 2009; CHOBIN, 2010; SEAVEY, 2010, 2011).  

Além disso, muitos serviços não estabelecem prazo mínimo de entrega do 

material consignado no CME não garantindo um período de tempo suficiente e 

adequado para que todas as etapas do processamento sejam realizadas com 

segurança e, por vezes, suprimem etapas de limpeza ou liberam a carga da autoclave 

na qual os produtos implantáveis foram esterilizados sem a confirmação do teste 

biológico negativo (SEAVEY, 2010; 2011).  

Diante disso, o enfermeiro do CME rotineiramente é desafiado a administrar a 

pressão dos cirurgiões para o fornecimento do instrumental cirúrgico no horário 

agendado e, simultaneamente, lidar com o descumprimento do horário de entrega do 

instrumental por parte das empresas distribuidoras, fatores que podem levar ao 
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descumprimento do protocolo de limpeza e  de maneira errônea, submeter o 

instrumental diretamente a etapas de esterilização a fim do uso mais rápido. 

Com a promulgação da RDC 15/2012 no Brasil, houve um grande avanço nas 

boas práticas de processamento de instrumental em sistema de consignação, 

comodatado. Houve a normatização de vários pontos críticos, que deve ser observada, 

responsabilizando os serviços de saúde pelo processamento desse instrumental, com 

enfoque primordial na etapa da limpeza. Ela também empodera os enfermeiros dos 

CME na implantação de protocolos de entrega do instrumental em tempo hábil para ser 

processado adequadamente e na liberação das caixas com implantes somente após 

resultado do teste biológico satisfatório (ANVISA, 2012a).  

Apesar desse avanço, ainda faltam legislações que regulem as atividades 

desenvolvidas pelas empresas fornecedoras de instrumental em sistema de 

consignação/comodatado, as quais atualmente são licenciadas como empresas 

distribuidoras, apesar de também fornecerem produtos para saúde críticos que 

necessitem de processamento (ANVISA, 2013c).  

A presença de proteína é outro tipo de resíduo que pode impedir a esterilização, 

pois transmissão cruzada foi identificada após uso de instrumental cirúrgico 

previamente utilizado em paciente com doença priônica (ANTLOGA et al., 2000; 

MURDOCH et al., 2006; LIPSCOMB; SIHOTA; KEEVIL, 2006; BAXTER et al., 2006; 

HERVÉ; SECKER; KEEVIL, 2010; RUTALA; WEBER, 2010; SECKER; HERVÉ; 

KEEVIL, 2011).  

Neste estudo foi detectada elevada quantidade de proteína no grupo de 

instrumental submetido ao enxágue tanto da fresa flexível quanto do medidor de 

profundidade. A avaliação da presença de proteína foi realizada após a esterilização do 

instrumental no 10° e 20° processamentos. Surtos relacionados à falência do 

processamento do instrumental cirúrgico têm sido documentados como causadores de 

infecções de sítio cirúrgico (DANCER et al., 2012; WEBER; RUTALA, 2013; DAVOUDI; 

GRAVISS; KONTOYIANNI, 2015).  

Foi observado, neste estudo, um acúmulo de resíduo proteico quando 

comparado à quantidade de proteína após o 10° e 20° (P=0,033) no processamento da 

fresa flexível (Tabela 03, p.126). Compreende-se que o design complexo da fresa 

flexível promoveu o acúmulo de resíduos orgânicos em suas camadas internas, 
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aumentando o bioburden, apesar de ter sido submetida à esterilização em autoclave 

com qualificação de instalação, operação e desempenho, além do monitoramento de 

todos os ciclos por meio de indicadores químicos, físicos e biológicos.  Esse evento não 

foi observado no medidor de profundidade (Tabela 04, p.127), apesar de possuir lúmen 

estreito, sugerindo que seu design propicia menor acúmulo de proteína o que facilita a 

limpeza, quando comparado com design da fresa flexível.  

Quanto ao instrumental submetido à limpeza manual e à limpeza manual 

seguida por automatizada, não apresentaram resíduos de proteína, indicando que 

esses dois tipos de limpeza, nas condições utilizadas, neste estudo, foram efetivas para 

eliminar proteína da superfície. A ausência de limpeza ou quando realizada de forma 

inadequada favoreceu o acúmulo de resíduos na superfície do instrumental, 

permanecendo contaminada mesmo após a esterilização, pois a presença de resíduo 

impede o acesso do vapor em toda a superfície do instrumental (SOBECC, 2013; FDA, 

2015; WHO/PAHO, 2016; AORN, 2017).  

Estudos têm sido desenvolvidos a fim verificar o melhor detergente para 

eliminar biofilme da superfície de instrumental, porém nenhum foi totalmente efetivo 

(VICKERY; PAJKOS; COSSART, 2004; HADI et al., 2010; FANG et al., 2010; DA 

COSTA LUCIANO et al., 2016). Contudo, permanece o grande desafio para os CME de 

eliminar ou impedir a formação de biofilme microbiano na superfície do instrumental 

cirúrgico em geral, principalmente, naqueles de conformação complexa. 

A esterilização tem a capacidade de eliminar qualquer forma de vida 

microbiana, inclusive esporos bacterianos, ocorrendo uma queda exponencial de 12log 

até alcançar 10-6 (RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 2013; AUSTRALIAN, 2014). 

Porém, quando os micro-organismos estão abrigados em biofilmes, esse método pode 

ser ineficaz, aumentando o risco de infecção para o paciente cirúrgico (MCDONNELL; 

BURKE, 2011; DANCER, et al., 2012; VICKERY et al., 2012; WHITELEY et al., 2015), 

mesmo que a maioria dos micro-organismos recuperadas após procedimentos 

cirúrgicos ortopédicos, seja bactérias vegetativas, as quais são inativadas à 

temperatura de 80°C (PINTO et al., 2010). 

Quando se observam as imagens obtidas por MEV do grupo submetido a 

enxágue de ambos os instrumentais, é possível visualizar uma espessa camada de 

biofilmes com presença de cocos embutidos em matriz de substâncias poliméricas 
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extracelulares, confirmando que a efetividade da esterilização está diretamente 

relacionada à limpeza correta (Figura 37.A, p. 128; 39.A, p. 129; 40.A, p. 130; 42.A, p. 

131; 47.A, B, C e D, p. 135). 

O biofilme é composto por agregação de bactérias sésseis envoltas por uma 

matriz de substâncias poliméricas extracelulares, em que os micro-organismos 

conseguem transferir o material genético entre si (FLEMMING; NEU; WOZNIAK, 2007). 

Funciona como forma de resistência microbiana e pode proteger os micro-organismos 

da exposição a antibióticos, agentes desinfetantes e esterilizantes que são 

considerados hostis para os micro-organismos na forma planctônica, mas não para 

aqueles na forma séssil (HALL-STOODLEBY; COSTERTON; STOODLEY, 2004; 

GUIMARÃES et al., 2012; DONG et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015). 

A alta rotatividade entre os diferentes serviços de saúde do instrumental 

cirúrgico ortopédico consignado é um agravante que contribui para a transmissão 

interinstitucional de micro-organismos, inclusive multirresistentes, quando o 

instrumental não é processado adequadamente (CARDOSO et al., 2008; DUARTE et 

al., 2009; SEAVEY, 2010). A fresa flexível, em especial, oferece um risco maior, pois é 

instrumental de conformação complexa, impossível de ser desmontado, facilitando o 

acúmulo de resíduos em suas camadas internas como mostram as imagens deste 

estudo (Figura 47. A, B, C, D, E e F, p. 135).  

Neste estudo, a limpeza manual foi realizada seguindo as orientações dos 

manuais de boas práticas de processamento de instrumental cirúrgico, realizaram-se as 

etapas de pré-enxágue, imersão em detergente enzimático diluído em água aquecida 

provida por sistema automático, de acordo com as orientações do fabricante, limpeza 

manual com escovas apropriadas tendo o cuidado de realizar no mínimo cinco fricções 

em cada área, enxágue com pistola de pressurização de água, além do uso de água 

purificada para todas as etapas da limpeza. Porém, quando observadas as imagens 

tanto do medidor de profundidade (Figura 40.B, p. 130; 44.B, p. 132) quanto da fresa 

flexível (Figuras 47.E e F, p.135) foram encontrados micro-organismos cocos embutidos 

por uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares, após o vigésimo 

processamento. 

Apesar do rigor na execução da limpeza manual utilizada neste estudo, ela não 

foi capaz de remover os resíduos aderidos à superfície do instrumental, portanto um 
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resultado muito preocupante para os CME que dispõem apenas desse tipo de limpeza e 

que processam instrumental cirúrgico de conformação complexa, como acontece em 

muitos serviços de saúde brasileiros (SCHWAAB et al., 2016).  

A fresa flexível tem a função de abrir a medula óssea na qual o implante será 

fixado. Ela possui triplas camadas de aço inoxidável espiralado, sobrepostas não 

desmontáveis entre as quais os resíduos são retidos e podem se desprender durante o 

uso do instrumental na cirurgia, contaminando o sítio cirúrgico e aumentando o risco de 

infecção (Figura 15. A, B e C, p. 99).  

A perda asséptica de implante tem sido descrita, na literatura científica, como 

um processo inflamatório que acontece no sítio de inserção do implante, promove o 

afrouxamento e perda do implante, sem conseguir recuperar bactéria por meio de 

cultivo (GREENFIELD et al., 2005; CHEUNG et al., 2008; JAFARI et al., 2008). A 

contaminação do implante ocorrre no procedimento cirúrgico por falhas durante a 

técnica cirúrgica, pelo uso de instrumental processado inadequadamente devido à 

dificuldade de limpeza e inspeção que contribuem para a formação do biofilme 

(DANCER, 2012; DEVA; ADAMS; VICKERY, 2013; PUTNAM, 2016).  

As bactérias presentes em biofilmes formados nas superfícies do instrumental 

podem permanecer viáveis, mas nem sempre é possível recuperá-las por meio de 

cultura como confirmaram os achados deste estudo. Porém, elas podem despender do 

biofilme e encontrar um ambiente favorável para sua recuperação, fixação e 

multiplicação, como o sítio de inserção do implante e causar infecção silenciosa 

(GREENFIELD et al., 2005; OLIVER, 2005). 

Apesar de o medidor de profundidade possuir partes desmontáveis 

possibilitando, teoricamente, um adequado procedimento, a limpeza manual não foi 

capaz de eliminar todo o resíduo do lúmen do instrumental e a parte fina tipo bisel 

(Figura 40.B, p. 130; 44.B, p.132). A limpeza manual promove a remoção de sujidade, 

mas não garante a reprodutibilidade e uniformidade do processo de limpeza, o que 

fragiliza esta etapa e promove o acúmulo de resíduo com consequente formação de 

biofilme (ALFA; NEMES, 2004; ALFA et al., 2006; RUTALA; WEBER, 2008; SOBECC, 

2013; AUSTRALIAN, 2014). 

Neste estudo, o grupo de instrumental submetido à limpeza manual seguida por 

automatizada também apresentou acúmulo de resíduos, principalmente, nas partes 
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internas do instrumental (Figura 40.C, p.130; 47.G e H, p.135). É importante destacar 

que termodesinfectadora e a lavadora ultrassônica com retrofluxo utilizadas, neste 

estudo, são equipamentos validados anualmente e passam por testes de controle de 

qualidade do processo periodicamente (diários, semanais e mensais) além das 

manutenções preventiva e corretiva.  

O design da fresa flexível não permite o acesso de escovas e do jato de água 

sob pressão na superfície das camadas internas sobrepostas em espiral facilitando o 

acúmulo de micro-organismos, endotoxinas e proteínas em sua superfície. Tal achado é 

confirmado no estudo de Putnam (2016) que concluiu que uma vez formado o biofilme, 

mesmo utilizando a limpeza manual seguida por automatizada, podem ocorrer falhas na 

sua remoção quando se trata de produtos para saúde de difícil inspeção e limpeza. A 

fresa flexível é um instrumental crítico, fabricado com matéria prima passível de 

múltiplos processamentos, porém o design não permite tal prática.  

Para melhorar a limpeza da fresa flexível, por exemplo, há necessidade de dois 

profissionais trabalharem em equipe  (Figura 15.C, p.99), um segura as duas 

extremidades e as aproximam o máximo que o aço permitir, e o outro realiza a limpeza 

principalmente nas reentrâncias, o que é inviável para o CME devido ao reduzido 

número de recursos humanos, e é uma conduta que acarretaria mais ônus para o 

serviço de saúde. Vale ressaltar que, durante todos os protocolos que envolveram 

limpeza manual neste estudo, foi utilizada essa técnica, o que não impediu a formação 

de biofilmes.  

Já o medidor de profundidade possui um design menos complexo, também 

confeccionado de aço inoxidável, que permite múltiplos processamentos. Entretanto, 

existem partes de difícil limpeza como o lúmen por ser estreito devido às reentrâncias e 

a parte que encaixa tipo bisel que possui um gancho na ponta que dificulta o acesso 

(Figuras 40 e 43, p.130 e 132, respectivamente). Deve ser dada especial atenção 

durante a limpeza manual, a fim de minimizar o acúmulo de resíduos nessas partes.  

De acordo com as normas brasileiras e norte americanas, o dispositivo médico 

processável é aquele fabricado de matéria prima e design passível de executar todas 

as etapas do processamento, e o tempo de uso é garantido enquanto a funcionalidade 

e efetividade estiverem preservadas (ANVISA, 2012a; FDA, 2015). O instrumental 

cirúrgico é considerado um produto para saúde crítico, reutilizável e deve ser submetido 
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ao processamento, utilizando a esterilização antes do uso entre pacientes 

(MCDONNELL; BURKE, 2011). Porém, quando esse instrumental não permite o 

processamento adequado, favorece a transmissão cruzada de micro-organimos entre 

pacientes usuários desse instrumental (SOUTHWORTH, 2014).  
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7. CONCLUSÕES 

O presente estudo permitiu validar técnicas experimentais para formação e 

avaliação de biofilmes em instrumental cirúrgico em aço inoxidável. O inóculo 

bacteriano preparado no laboratório simulou a matéria orgânica que o instrumental é 

exposto durante o ato cirúrgico sendo capaz de contaminar o mesmo. Durante o 

experimento, observou-se de maneira satisfatória, que a carga microbiana contida no 

inóculo foi suficiente para aderir à superfície do instrumental e formar uma matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares.  

Concluiu-se que 20 processamentos inadequados foram suficientes para formar 

biofilmes nas superfícies das pinças halsted mosquito, confeccionadas em aço 

inoxidável,  sendo possível verificar uma espessa camada na superfície das pinças com 

presença de cocos embutidos em matriz de substâncias poliméricas extracelulares.  

Não foi possível recuperar bactérias viáveis no biofilme por meio da técnica de 

sonicação e cultura, apesar de considerada uma das melhores técnicas para extração 

de bactéria de biofilmes, confirmou-se sua baixa sensibilidade. Entretanto, por meio da 

Microscopia Eletrônica de Varredura, foi possível verificar a presença de biofilmes na 

superfície do instrumental e a identificação de cocos embutidos na matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares.   

O teste de ATP para superfície e para lúmen se mostrou efetivo quando 

utilizado para validar a etapa da limpeza, e o ponto de corte de 100RLU foi aceitável 

para classificar um instrumental limpo, apesar das imagens por meio do MEV 

mostrarem o contrário, e o teste de detecção de proteína validado neste estudo, 

possibilitou recuperar resíduos de proteína do instrumental, mesmo após múltiplos 

processamentos. 

Na aplicação da técnica, validada em instrumentais de configuração complexa – 

fresa flexível e o medidor de profundidade – constatou-se a formação de biofilmes em 

seus lumens  após múltiplos processamentos.  

Após os 20 processamentos realizados neste estudo, foi observado resíduo em 

instrumental submetido aos três tipos de protocolos: 1) enxágue em água deionizada, 2) 

limpeza manual e 3) limpeza manual seguida por automatizada, considerada o padrão 

ouro da limpeza. Além disso, ocorreu o acúmulo de proteína ao longo dos 

processamentos no grupo do enxágue.  
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O modelo do medidor de profundidade usado, neste estudo, é totalmente 

desmontável permitindo o acesso de escovas em todas as superfícies (interna e 

externa). A limpeza manual e limpeza manual seguida por automatizada não foram 

suficientes para eliminar todos os resíduos da superfície do instrumental. A limpeza 

manual permitiu o acúmulo de resíduo também na superfície externa do medidor de 

profundidade. Esse método não permite reprodutibilidade, mesmo quando realizado 

pelo mesmo profissional, o que pode facilitar o acúmulo de resíduo na superfície do 

mesmo. O lúmen do medidor de profundidade é uma parte crítica, e atenção especial 

deve ser dada durante a limpeza, pois mesmo a limpeza manual seguida de 

automatizada não eliminou totalmente os resíduos. 

Não foi possível recuperar Staphilococcus aureus viáveis embutidas em 

biofilmes por meio da técnica de sonicação, semeadura e cultivo, na fresa flexível e no 

medidor de profundidade. Dessa forma, não foi possível confirmar a hipótese de que as 

bactérias permanecem viáveis no interior dos biofilmes, mesmo após a esterilização 

preconizada, porém isso não descarta a possibilidade de estarem viáveis. Nos estudos 

preliminares, houve a tentativa de utilizar a Microscopia Confocal de Varredura a Laser 

para identificar a viabilidade das bactérias, mas também foi frustrada devido à 

fluorescência do metal confundir com a fluorescência dos corantes utilizados para 

identificar bactérias viáveis e não viáveis.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mundialmente, instrumental cirúrgico é usado por um longo período de tempo 

nos serviços de saúde independente de possuir ou não conformação complexa. O 

número de processamento realizado durante um ano em um mesmo instrumental 

excede infinitamente os 20 processamentos realizados neste estudo. Portanto, 

considera-se que há necessidade de acrescentar o critério “tempo de uso do 

instrumental passível de processamento com segurança” nos tópicos, tipo de matéria 

prima e funcionalidade descritos para os materiais reutilizáveis da Anvisa e de outros 

órgãos reguladores de instrumental cirúrgico.  

Os dados deste estudo permitem inferir que um instrumental que não permite o 

acesso a toda sua superfície pode ser considerada um fator determinante da sua vida 

útil pelos requisitos que favorecem a formação de biofilmes.  

Além disso, deve ser considerado o fato de que muitos serviços não possuem 

equipamentos automatizados para realizar a limpeza, especialmente, naquele 

instrumental que possui complexo design, favorecendo o acúmulo de resíduos em sua 

superfície e a formação de biofilmes. 

Os protocolos de limpeza nos CME devem ser elaborados, cuidadosamente, a 

fim de garantir a redução, ao mínimo, de todos os resíduos da superfície do 

instrumental. Limpezas inadequadas resultam em espessas camadas de biofilmes e 

elevada carga de proteína na superfície do instrumental, mesmo quando o padrão ouro 

de qualidade dos equipamentos e processos de esterilização são cumpridos com rigor. 

O enfermeiro, importante protagonista do processamento de produtos para a saúde, 

deve manter-se atualizado para não só participar da elaboração dos protocolos, mas do 

acompanhamento dos processos de trabalho e  tomar decisões acertadas diante dos 

inúmeros desafios presentes no CME que processa instrumental cirúrgico ortopédico de 

conformação complexa, visando à qualidade do atendimento ao paciente cirúrgico.  

 A fresa flexível é um instrumental cuja conformação não permite o desmonte 

de suas camadas internas impossibilitando o acesso a todas as suas partes internas 

para realizar uma limpeza segura. Assim, recomenda-se que esse instrumental seja de 

uso único para minimizar o risco de infecção de sítio cirúrgico ou mesmo perda 

asséptica do implante que pode ser aumentado pelo uso de instrumental contaminado 

por resíduo orgânico armazenado dentro de biofilmes.  Sabe-se que esse instrumental 
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é de alto custo, mas quando comparado com o custo financeiro, físico, psicológico e 

social do tratamento de uma infecção de sítio cirúrgico pós-implante, esse custo é 

superado, além de promover segurança para o paciente.  

Vale ainda ressaltar a expectativa de que os resultados deste estudo sejam 

desafiadores para as indústrias fabricantes de instrumental de configuração complexa, 

com vistas a buscarem novas tecnologias que incorporem, além da função esperada de 

um instrumento no ato cirúrgico, propriamente dito, os métodos validados para o seu 

processamento. Especialmente, é necessária mais atenção, em como garantir que a 

limpeza poderá ser realizada, pois dela dependem todas as demais etapas do 

processamento e, ainda, estão diretamente relacionadas à formação de biofilme. Não 

será possível propor um protocolo seguro de processamento para um instrumento que 

não permite a limpeza correta. Assim, a segurança do paciente cirúrgico, que depende 

diretamente do processamento de PPS, também depende da configuração do 

instrumental ofertado pela indústria.  

Este estudo foi o pioneiro na avaliação de biofilmes em instrumental cirúrgico e 

apresentou resultados alarmantes para os profissionais que atuam em comissões e 

serviços de controle de infecções, pois os protocolos atuais de limpeza não são 

adequados para eliminar completamente os resíduos e micro-organismos da superfície 

do instrumental de conformação complexa, podendo aumentar o risco de infecção ao 

paciente cirúrgico. Apesar de recursos financeiros limitados, a necessidade de validar 

um método para este estudo e a dificuldade de encontrar estudos sobre o tema, os 

objetivos foram respondidos, apontando para a necessidade do desenvolvimento de 

novos estudos sobre o tema. 
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APÊNDICE 1 – Curva Padrão para Cristal Violeta a 0,3%  

Este experimento teve por objetivo construir a curva padrão para o Cristal 

Violeta a 0,3%. A solução de Cristal Violeta foi diluída em diferentes concentrações 

(Tabela 05) e alíquotas de 1,2 mL de cada frasco foram transferidas para cubetas e 

analisadas em comprimento de ondas de 595nm, em espectrofotômetro.  

 

Tabela 5: Densidade óptica de diferentes diluições do Cristal Violeta a partir da 
concentração inicial a 0,3%, usando comprimento de ondas de 595nm em 
expectrofotômetro. Sydney (AU), 2015. 

Frasco Diluição do Cristal Violeta (0,3%) 
Absorbância 

595 (nm) 

A 0,00781 2,912 

B 3,9 x 103 1,895 

C 1,9 x 103 0,877 

D 9,8 x 104 0,477 

E 4,9 x 104 0,256 

F 2,4 x 104 0,123 

G 1,2 x 104 0,063 

H 6,1 x 105 0,035 

I 3,1 x 105 0,014 

J 1,5 x 105 0,007 

 

 

Figura 48: Gráfico da curva padrão criada a partir de diferentes diluições do Cristal Violeta a 
0,3%, usando comprimento de ondas de 595nm, em espectrofotômetro. Sydney (AU), 2015. 
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APÊNDICE 2 – Curva Padrão para avaliação de proteína utilizando o 

kit Bicinchoninic Acid  (BCA  protein assay Kit) 

Este experimento teve por objetivo construir a curva padrão de avaliação de 

proteína utilizando o kit Bicinchoninic Acid Assay. A curva padrão para o BCA foi 

elaborada seguindo as recomendações do fabricante (Tabela 06). A solução de 

microavaliação (2mg/mL) de BSA (Bovine Serum Albumin – solução padrão) foi 

preparada utilizando água MilliQ esterilizada para a diluição. Alíquota de 25µL de cada 

diluição padrão foi combinada com 200µL  da solução reagente do BCA em placa 96 

poços (triplicata). A placa de 96 poços foi incubada a 60°C por 35 minutos e levada ao 

computador para análise usando comprimento de ondas de 562 nm. A concentração de 

BSA foi plotada contra a absorbância para determinar a parte linear do gráfico (Tabela 

07, p.174. e Figura 49, p.174).  

 

Tabela 6: Diluição do Soro de Albumina Bovina (Bovine Serum Albumin – BSA assay 
kit) para criar a curva padrão. Sydney (AU), 2015. 

Frasco 
Volume do 

diluinte (água) 
(μL) 

Volume e fonte do 
BSA 

Concentração 
do BSA (μg/mL) 

BSA (μg) 
em 20μL 

A 0 
400μl da solução 

(4mg/mL) 
2000 80 

B 80 
320μl da solução 

(4mg/mL) 
1600 64 

C 160 
240μl da solução 

(4mg/mL) 
1200 48 

D 240 
160μl da solução 

(4mg/mL) 
800 32 

E 320 
80μl da solução 

(4mg/mL) 
400 16 

F  200 
200 μl do frasco  de 
diluição E (4mg/mL) 

200 8 

G 200 
200 μl do frasco de 
diluição F (4mg/mL) 

100 4 

H 400 0 = Blank 0 = Blank 0 =Blank 
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Tabela 7: Curva padrão do Bicinchoninic Acid Assay (BCA) Kit, usando comprimento de 
ondas de 562nm. Sydney (AU), 2015. 

Análise de proteína, utilizando o teste BCA assay kit – Comprimento de ondas 
562 nm 

Densidade Óptica 2.784 2.216 1.540 1.203 0.815 0.517 

Concentração de 
Proteína 4000 3200 2400 1600 800 400 

 

 

 

 

Figura 49: Gráfico da curva padrão criada a partir de diferentes diluições, usando 
Bicinchoninic Acid Assay (BCA) kit e analisadas em comprimento de ondas de 562nm. 

Sydney (AU), 2015. 

 

 

 



176 
 

 

APÊNDICE 3 – Desenvolvimento de Método Experimental 

O desenvolvimento do método foi realizado por não existir, na literatura 

científica, um método validado que se aplicasse ao instrumental cirúrgico. O método 

deve ser reprodutível de modo que testes independentes, realizados no mesmo 

laboratório, deverāo produzir resultados similares, ou seja, com pequeno desvio padrão. 

Para garantir a reprodutibilidade do método, foram padronizados o inóculo 

bacteriano, o tempo de contato com o inóculo bacteriano, o tempo de secagem do 

instrumental contaminado, a quantidade do inóculo bacteriano para contaminar o 

instrumental, o tipo de micro-organismo, os métodos para avaliar proteína residual, 

carga bacteriana e a visualização da presença de biofilme. As cepas utilizadas 

inicialmente foram padrāo e clínica de Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa, bactérias gram-positiva e gram-negativa, respectivamente.  

O S. aureus foi usado por se tratar de um micro-organismo prevalente em 

Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), inclusive nas infecções de cirurgias associadas a 

implantes ortopédicos (AL-MAIYAH et al., 2005; RIDGEWAY et al., 2005). Esse micro-

organismo tem sido recuperado de instrumental cirúrgico logo após o seu uso em síto 

cirúrgico, independente da classificação cirúrgica (cirurgias limpa, potencialmente 

contaminada, contaminada e infectada), até mesmo, em cirurgias ortopédicas (CHAN-

MYERS; MAcALISTER; ANTONOPLOS, 1997; CHU et al., 1999; PINTO et al., 2010; 

DE SOUZA EVANGELISTA et al., 2015). 

A P. aeruginosa é um micro-organismo ubíquo no ambiente hospitalar e 

frequentemente é o agente responsável por Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde (IRAS). Esse micro-organismo patogênico tem sido o protagonista de muitos 

surtos hospitalares, e o seu crescimento está associado a ambientes úmidos (por 

exemplo, equipamentos úmidos como ventilador mecânico e umidificador), pois pode 

permanecer viável  por longos períodos (SRINIVASAN et al., 2003; KRAMER; 

SCHWEBKEI; KAMPF, 2006). A P. aeruginosa também é responsável por Infecção de 

Sítio de Cirúrgico (ISC) em procedimentos ortopédicas (AL-MAIYAH et al., 2005; 

RIDGEWAY et al., 2005; FRANCO; ERCOLE, 2011). Assim, a P. aeruginosa também 

foi utilizada nos testes preliminares por se tratar de um patógeno gram-negativo 

relevante nas ISC.  
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As condições usadas  durante os experimentos tiveram um período de secagem 

para simular o tempo de secagem que o instrumental permanece na mesa cirúrgica, 

após seu uso no sítio cirúrgico, aguardando o término da cirurgia para ser encaminhado 

ao CME. Por conseguinte, testes iniciais foram conduzidos para investigar o efeito da 

secagem na sobrevida do S. aureus e da P. aeruginosa em pinças halsted mosquito 

confeccionadas em aço inoxidável. 

1. Padronização do Inóculo 

Experimentos foram conduzidos usando cepas para formação de biofime de S. 

aureus ATCC 25923, e P. aeruginosa ATCC 25619, ATCC 15692, UBPPC – PA 14 

(Harvard Medical School, Cambridge), sendo as duas últimas clínicas. Durante a 

otimização do experimento inicial, foram utilizado pinças halsted mosquito por serem 

instrumental cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, utilizadas em quase todas as 

cirurgias e possuírem serrilhas e articulações. Três experimentos preliminares foram 

conduzidos utilizando um único instrumental para  determinar a dose contaminante 

aproximada e os diferentes tipos de sólidos dentro do inóculo.  

Em seguida, outros experimentos utilizando múltiplos instrumentos submetidos 

à diferentes tratamentos, também, foram conduzidos para otimizar as condições do 

experimento principal. 

1.1. Preparo do inóculo bacteriano (S. aureus e P. aeruginosa) 

Colônia simples de cada bactéria foi emulsificada em 100mL de  Caldo Tripcase 

de Soja (Tryptic Soy Broth - TSB), separadamente e incubada durante a noite por 16 

horas (Figura 50.A, pag. 178), a uma temperaruta de 37°C e 120rpm. O inóculo foi 

homogeneizado em TSB até alcançar uma densidade ótica de 0,3, usando ondas de 

comprimento de 600nm, no espectrofotômetro (Figura 51.B, pag 178). Esse valor 

corresponde a uma carga bacteriana de aproximadamente 1 x 108 UFC/mL. A exata 

carga bacteriana foi determinada por diluição em série de 10 folders, seguida de 

semeadura em placas de Petri em ágar sangue. O inóculo inicial de 1 x 108 UFG/mL foi 

usado tanto na concentração inicial quanto diluído a fim de determinar a apropriada 

concentração bacteriana. A preparação da solução foi realizada em CSB, classe II 

(Figura 51.A, pag. 178).  
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Figura 50: A – Incubadora Agitadora Séries, Innova® 42, New South Wale, Australia. B – 
Espectrofotômetro modelo V-1200, VWR®, New South Wale, Australia. C – Estufa da marca 
Incubator Brinder®, New South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. 

 

 
Figura 51: A – Cabine de Segurança Biológica, classe II, da marca HERASAFEKS®, New 
South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. B – Lavadora Ultrassônica da marca Soniclean®, 
JMR Australian, New South Wale, Australia. Sydney (AU), 2015. 

 

1.2. Preparo das pinças 

A limpeza das pinças hemostáticas halsted mosquito foi realizada utilizando as 

orientações da Sociedade Brasileira de Enfermagem de Centro Cirúrgico, Recuperação 

pós-anestésica e centro de material e esterilização (SOBECC, 2013). No primeiro 

momento, as pinças foram imersas em detergente enzimático por 10 minutos (4mL 

/1000mL água morna – entre 30°C e 40°C), seguindo as recomendações do fabricante 

(CliniMax™ Whitely Medical® - ARTG N° 125528, Australia). Em seguida, as pinças 

foram cuidadosamente friccionadas, individualmente, utilizando escovas de cerdas 

macias. Posteriormente, foram enxaguadas em água potável e água destilada no último 

enxágue. Finalmente, cada pinça foi submetida à secagem com auxílio de lenços de 

não tecido esterilizados, embalada em papel grau cirúrgico (Uni-pouch sterilization bags 
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- Choice Wholesaler®) e esterilizada em vapor saturado sob pressão a 121°C por 20 

minutos (RIBEIRO, 2010; SOBECC, 2013). 

2. Experimento preliminar 

A média de tempo em que o instrumental permanece em contato com as 

secreções corpóreas durante o ato cirúrgico é em torno de cinco minutos, por isso era 

esperado que bactérias na quantidade suficiente pudessem aderir às pinças nesse 

intervalo de exposição. Não existe literatura que descreva o tempo exato de contato da 

fresa flexível nem do medidor de profundidade no sítio cirúrgico, portanto, optou-se 

forma optamos por coletar essa informação dos cirurgiões que realizaram implantes de 

prótese de quadril no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, os quais 

informaram ser um tempo impreciso que pode variar de minuto a horas. Assim, o tempo 

escolhido para teste foi de cinco minutos. 

Nesse experimento preliminar foi realizada a recuperação de bactérias viáveis 

(S. aureus e P. aeruginosa), utilizando diferentes padronizações dos inóculos (104,105, 

106, 107 ou 108), tempo de contato com instrumental (5, 10, ou 15 minutos), bem como 

tipos e concentrações de proteínas (soro bovino a 20% e soro de carneiro a 5% ou 

20%) durante quatro horas de secagem em pinças halsted mosquitos. O instrumental 

permanceu secando em bandeja estéril dentro da Cabine de Segurança Biológica 

(Figura 51.A, pag. 178) por quatro horas, à temperatura ambiente. As pinças foram 

sonicadas em ultrassônica (Figura 51.B, pag. 178) com frequência de 42-47 kHz, por 10 

minutos, em 20mL ou 25mL de solução tampão isotônicas de fosfatos – pH 6,5 – 7,5 

(PBS). Alíquota de 100µl foi plaqueada Ágar Sangue de Cavalo (Horse Blood Agar - 

HBA) e incubada (Figura 50.B, p.178) por 24h a 37°C e colônias individuais foram 

contadas ou classificadas >1500, se as colônias individuais fossem incapazes de serem 

contadas (Tabela 08, pag 180).  

Observa-se nos resultados que cincocminutos de exposição das pinças ao 

inóculo foram insuficientes para recuperar P. aeruginosa na concentração de 106. 

Mesmo com o aumento da concentração para 107, a recuperação não foi satisfatória. 

Optou-se por utilizar a concentração de 108 nos experimentos seguintes. Já o S. aureus 

foi recuperado satisfatoriamente, optando-se por usar a concentração de 106. 
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Tabela 8: Número de bactérias viáveis recuperadas das pinças após quatro horas de 
secagem, usando diferentes carga microbiana, tempo de contato e bactérias. 
Sydney (AU), 2014. 

Diluição – 

Bactéria/Ml 

Tempo de 

contato em 

minutos 

S. aureus 

CFU 

P. aeruginosa 

CFU 

108 

05 >1500 392 

10 >1500 >1500 

15 >1500 >1500 

107 

05 >1500 13 

10 >1500 54 

15 >1500 56 

106 

05 >1500 5 

10 >1500 0 

15 266 0 

 

3. Experimento 1 – Otimização do tempo de contado do instrumental com o 

inóculo contaminante 

O tempo médio que o instrumental ortopédico permanece em contato com os 

fluidos corpóreos é por cinco minutos. Entretanto, esse tempo pode não ter sido 

suficiente para as bactérias aderirem às pinças. Diante disso, foi conduzido esse 

experimento com os objetivos de determinar se cinco minutos de contato é tempo 

suficiente para o S. aureus e a P. aeruginosa contaminarem o instrumental cirúrgico, 

bem como comparar a taxa de contaminação do instrumental quando o tempo de 

contato exceder 10 e 15 minutos.  

O inóculo contaminante inicial foi diluído em TSB contendo 5% de SB. As 

pinças foram incubadas por cinco, 10 ou 15 minutos em 20mL de solução contaminante 

individuais contendo S. aureus 106 ou P. aeruginosa 108.  As pinças permaneceram 

secando por quatro horas, e o número de bactérias viáveis em cada pinça foi 

determinado após sonicação e semeadura em placas de Petri em ágar sangue como 

descrito no experimento preliminar 1. Cada parâmetro foi testado em triplicata (Tabela 

09, p. 181). 
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Tabela 9: Efeito do tempo de contato na quantidade de bactérias após quatro horas de 
secagem em pinças halsted mosquito contaminado 20mL de inóculo, 
contendo 106/mL de S. aureus ou 108/mL de P. aeruginosa. Sydney (AU), 
2015. 

Batéria S. aureus UFC*/mL – SB** 5% 

Diluição - 10⁶ - Tempo Pinça 1 Pinça 2 Pinça 3 Média  

5'  

3,6 x 10⁴ 

UFC/Ml 

4.,3 x 10⁴ 

UFC/mL 

5,2 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,4 x 10⁴ 

UFC/Ml 

10' 

3,1 x 10⁴ 

UFC/Ml 

4,2 x 10⁴ 

UFC/mL 

5,0 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,1 x 10⁴ 

UFC/Ml 

15'  

3,8 x 10⁴ 

UFC/Ml 

4,9 x 10⁴ 

UFC/mL 

6,1 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,9 x 10⁴ 

UFC/Ml 

Batéria  P. aeruginosa UFC*/mL – SB** 5% 

Diluição - 10⁸ - Tempo Pinça 1 Pinça 2 Pinça 3 Média  

5'  

3,0 x 10⁴ 

UFC/Ml 

6,0 x 10⁴ 

UFC/mL 

3,0 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,0 x 10⁴ 

UFC/Ml 

10' 

2,6 x 10⁴ 

UFC/Ml 

2,6 x 10⁴ 

UFC/mL 

7,5 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,1 x 10⁴ 

UFC/Ml 

15'  

3,9 x 10⁴ 

UFC/Ml 

5,3 x 10⁴ 

UFC/mL 

5,3 x 10⁴ 

UFC/mL 

4,8 x 10⁴ 

UFC/Ml 

*Unidades Formadoras de Colônias; **Sangue de Carneiro. 

Os resultados foram normalmente distribuidos e apresentaram variações iguais. 

Teste de Anova foi conduzido e não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante na carga microbiana aderida às piças entre os tempos de incubação de 

cinco, 10 e 15 minutos. Diante desse achado, interpretou-se que o aumento do tempo 
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de incubação até 15 minutos não elevou a carga microbiana aderida às pinças, sendo  

o tempo de cinco minutos de contaminação suficiente para o estudo proposto.  

4. Experimento 2 – Efeito do aumento do tempo de secagem na viabilidade 

das bactérias 

Foi conduzido novo estudo a fim de determinar o efeito do aumento do tempo 

no número de células bacterianas residuais, se o intervalo de tempo entre o final da 

cirurgia e o início do processamento do instrumental aumentar para 24 horas.  

As pinças foram incubadas por cinco minutos em 20mL de soluções 

contaminantes individuais contendo 106 de S. aureus ou 108 de P. aeruginosa em TSB 

e 5% de SB. As pinças permaneceram secando por quatro horas e 24 horas. A carga 

microbiana residual foi determinada e os parâmetros testados (Tabela 10).  

 

Tabela 10: Efeito do tempo de secagem na carga microbiana residual viável após 
quatro e 24 horas de secagem. As pinças foram contaminadas por cinco 
minutos de contato em solução contaminante, contendo 106 de S. aureus e 
108 de P. aeruginosa. Sydney (AU), 2015. 

Staphylococcus aureus  106 

Diluição inicial = 1,9 x 108 UFC**/Ml 
Pseudomonas aeruginosa 108 

Diluição inicial = 4,4 x 108 UFC**/mL 

Tempo de 
secagem 

04 (h)* 
(UFC**/mL) 

24 (h)* 
(UFC**/mL) 

 
Tempo de 
secagem 

04 (h)* 
(UFC**/mL) 

24 (h)* 
(UFC**/mL) 

 

Pinça 1 4,2 x 104 4,7 x 104  Pinça 1 2,8 x 104 0  

Pinça 2 4,5 x 104 5,1 x 104  Pinça 2 3,8 x 104 0  

Pinça 3 4,9 x 104 5,5 x 104  Pinça 3 5,9 x 104 0  

Média 4,6 x 104 5,1 x 104  Média 4,1 x 104 0  

*Horas; **Unidades Formadoras de Colônias. 

 
Os resultados não apresentaram diferença estatisticamente significante 

(p=0.61) na carga microbiana recuperada das pinças após quatro horas e 24 horas de 

secagem. O aumento do tempo de secagem adversamente afetou a P. aeruginosa, pois 

nenhum micro-organismo sobreviveu após 24 horas de secagem. Além disso, devido ao 

efeito adverso sob a P. aeruginosa, inferiu-se ser improvável que este micro-organismo 

pudesse oferecer risco ao desenvolvimento de biofilme em instrumental cirúrgico 
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autoclavável, assim, os demais experimentos para a otimização do método foram 

conduzidos somente com S. aureus. 

5. Experimento 3 – Processamentos inadequados, a formação de biofilme em 

aços inoxidável e a presença de bactérias viáveis  

Esse experimento foi conduzido a fim de determinar o número de 

processamentos inadequados necessário para formação de biofilme em corpo de 

provas em aço inoxidável, após múltiplas contaminações por S. aureus e ciclos de 

esterilização a vapor saturado sob pressão, bem como determinar a frequência de 

bactérias viáveis presentes nos isolados dos corpos de provas submetidos às múltiplas 

contaminações e ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão.  

Foram simuladas condições adversas, nas quais a fase de exposição ao inóculo 

foi estendida de cinco minutos para seis horas a fim de maximizar a adesão bacteriana 

na superfície dos corpos de prova e favorecer a formação de biofilme. Foram utilizados 

corpos de prova confeccionados em aço inoxidável 316L, com 1,5cm de diâmetro e 

0,5cm de altura. Esse tipo de material é frequentemente usado na fabricação de 

instrumental cirúrgico. 

Procedimento: 

Os corpos de prova foram preparados e autoclavados seguindo o mesmo 

procedimento das pinças na seção “1.2. Preparo das pinças” (p.178). Inóculo 100% de 

TSB, 5% de SB e 108 S. aureus/mL foi preparado conforme descrito nos experimentos 

anteriores. Os corpos de prova foram imersos por seis horas à temperatura ambiente. 

Posteriormente, eles foram removidos do inóculo bacteriano e colocados em papel 

alumínio estéril no qual permaneceram secando durante 16 horas em CSB, classe II. 

Em seguida, os corpos de prova foram enxaguados em água destilada esterilizada e 

embalados em frascos de vidro (aqueles corpos de prova que seriam incubados pós-

esterilização para recuperação de carga microbiana) e em placas de Petri de vidro 

forradas por papel alumínio estéril (os corpos de prova que continuaram no experimento 

para novas contaminações e processamentos). Os corpos de provas nas placas de 

Petri de vidro foram embalados em sacos de papel grau cirúrgico (Uni-pouch 

sterilization bags - Choice Wholesaler®) e esterilizados em vapor saturado sob pressão 
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a 121°C por 20 minutos. Figura 07 (p.89) apresenta o fluxograma do preparo dos 

corpos de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Os ciclos de contaminação, enxágue e esterilização foram repetidos 20 vezes. 

Nos 5° e 10° ciclos, dois corpos de prova foram removidos e colocados individualmente 

em 10mL de TSB a 100%. Uma das amostra foi sonicada por 10 minutos e alíquotas de 

100µL  foram semeadas em placa de Petri ágar sangue (ágar sangue de cavalo) e 

incubadas a 37°C por sete dias. A outra amostra foi colocada em incubadora a 37°C por 

14 dias.  

Não houve crescimento bacteriano dos corpos de prova selecionados do 5° 

ciclo (Figura 53.A, p.185), mas houve crescimento em dois do 10° ciclo. Os corpos de 

prova foram colocados em meio de cultura (100% de TSB) após a autoclavação quando 

atingiram temperatura ambiente. Por ter recuperado bactérias viáveis no 10° ciclo, a 

hipótese era de que os corpos de prova foram contaminados durante o transporte das 

Secagem com 
lenços esterilizados 

Estocagem em frascos de vidro estéreis (individualmente)  
Dois corpos de prova foram estocados em 4 mL de TSB 

(individualmente)  

Esterilização em autoclave a vapor saturado 
sob pressão a  121°C por 20 minutos 

Secagem em estufa a 
60°C por 2 horas 

Enxágue em água 
destilada esterilizada 

Figura 52: Fluxograma do preparo dos corpos de provas em frascos de vidro, contendo TSB 
para serem incubados após a esterilização. Sydney (AU), 2015. 
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placas de Petri para o meio de cultura. A fim de eliminar o risco de contaminação, um 

tubo de  manta de não tecido (Spunbond Meltblown Spunbond - SMS) foi preparado em 

formato de tubo, esterilizado e fixado na abertura do frasco do vidro contendo TSB a 

100%. Dentro do SMS foram colocados o corpo de prova e a tampa do frasco (Figura 

53.C, p.185) e em seguida submetidos à esterilização a 121°, por 20min.  

Após esterilização, os frascos foram colocados dentro da CSB até atingir 

temperatura ambiente. Em seguida, os corpos de prova foram colocados no meio de 

cultura, o frasco fechado, e o SMS (parte azul) foi retirado. Então, o frasco foi colocado 

em incubadora a 37°C por 14 dias. Após a introdução dessa técnica, não houve 

resultado positivo nos corpos de prova retirados no 15° e no 20° processamentos.       

 

 

Figura 53.A, B e C: Determinação da viabilidade bacteriana após múltiplos ciclos de 
esterilização. A – solução coletada do corpo de prova retirado no 5° ciclo e semeada em ágar 
sangue após sonicação em TSB. B – corpo de prova esterilizado diretamente em TSB (meio de 
cultura) após o 10° ciclo. C – dispositivo criado para evitar contaminação do corpo de prova 
durante a transferência do local onde foi submetido à esterilização para o meio de cultura. 
Sydney (AU), 2015. 

 

Ao final desse experimento, concluiu-se que, apesar dos corpos de prova não 

terem sido submetidos à limpeza prévia à esterilização e terem sido submetidos a 

múltiplos ciclos de contaminação, o micro-organismo utilizado na contaminação (S. 

aureus) não foi recuperado viável, após esterilização a vapor saturado sob pressão, 

mesmo em condições extremas de contaminação. Portanto, o uso da técnica de cultivo 

de bactéria após cada ciclo de esterilização não foi indicado.  
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6. Experimento 4 – Determinação da quantidade de bactérias aderida às 

pinças após contaminação e sete horas de secagem 

A parte da limpeza do instrumental ortopédico de conformação complexa seria 

realizada no CME do Hospital da Macquarie University, devido à disponibilidade de 

equipamentos adequados para realizar a limpeza manual e automatizada, tais como 

termodesinfectadora, pistola de ar comprimido e água e ultrassônica com retrofluxo e 

bicos para conexão de canulados.  

O gerente do serviço permitiu o uso das instalações entre 6:00 e 8:00 horas da 

manhã, para não interferir no andamento do serviço do hospital. Para iniciar a limpeza 

do instrumental às seis horas, o instrumental deveria ser contaminado uma hora da 

madrugada, todos os dias, o que seria extremamente exaustivo para o pesquisador. 

Para resolver o problema, alguns experimentos foram conduzidos para validar a 

extensão do tempo de secagem para sete horas, mas preservando a mesma carga 

bacteriana encontrada após quatro horas de secagem (Tabela 10, p.182).  

Assim, esse experimento foi conduzido para determinar a quantidade de 

bactérias que adere ao instrumental após sete horas de secagem, utilizando diferentes 

concentrações de S. aureus para contaminação.  

As pinças preparadas (limpas, esterilizadas) e contaminadas em 20mL de TSB 

a 100%, SB a 5%, contendo diferentes cargas microbiana (108/mL; 5 x 108/mL; 109/mL 

de S. aureus). Após os cinco minutos de contaminação, as pinças foram colocadas em 

badejas estéreis na CSB e permanceram secando por sete horas. Em seguida, as 

pinças foram colocadas em 20mL de PBS e sonicadas por 10min. Diluições seriadas 

foram realizadas das soluções, e alíquotas de 100µL de cada solução foram semeadas 

em placas de Petri ágar sangue, incubadas a 37°C por 24horas.  Ao final, UFC foram 

quantificadas, conforme descrito na tabela 11 (pag 187). 
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Tabela 11: Quantidade da carga microbiana em pinças, após sete horas de secagem, 
contaminadas com diferentes cargas de S. aureus. Sydney (AU), 2015. 

Staphylococcus aureus – ATCC 25923 

Diluição Inicial  1,2 x 108 (UFC/mL) 

Carga microbiana do inóculo   Carga microbiana na pinça após sete 
horas de secagem  

108 UFC/Ml 4,4 x 106 UFC/mL 

5, x 108 UFC/Ml 1,8 x 107 UFC/mL 

109 UFC/Ml 2,3 x 107 UFC/mL 

 
Os resultados do experimento mostraram que a quantidade ideal necessária 

para contaminar as pinças foi de 109S. aureus/mL para assegurar que o mesmo número 

de bactérias viáveis aderidas ao forceps após sete horas de secagem pudesse ser 

semelhante ao número encontrado com quatro horas de secagem.  

7. Experimento 5 – Comparação de métodos de detecção de resíduos após a 

limpeza e esterilização do instrumental 

A limpeza é a etapa inicial do processamento de instrumental cirúrgico e 

quando realizada de forma inadequada, pode comprometer a esterilização. A fim de 

escolher o teste mais indicado para verificar a eficácia da limpeza, neste estudo, testes 

comerciais de detecção de resíduo de proteína e de ATP foram avaliados. Assim, esse 

experimento foi conduzido para determinar o método adequado para detecção de 

resíduos orgânicos sólidos e carga bacteriana comparando a presença de adenosina 

trifostado (ATP), de proteína, da carga microbiana e de biofilme. 

7.1. Comparação de ferramentas de validação de limpeza comercialmente 

disponíveis 

Foram avaliados três testes comercialmente disponíveis em diferentes parte do 

mundo, sendo dois para detecção de proteína residual (Clean-Trace™ Surface Protein 

High Sensitivity e o Clean-Trace™ Surface Protein Plus da empresa 3M®) e um para 

detecção de ATP residual (Swab LuciPan Pen™ – Lumitester PD-20 da empresa 

Kikkoman®).  
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Os testes para detecção de proteína residual são semiquantitativos os quais 

detectam a presença de proteína por meio de uma reação química desencadeada 

quando o material orgânico coletado pelo swab entra em contato com o reagente. Essa 

reação promove mudança de cor da solução autocontida quando há presença de 

proteína ≥3µg (Clean-Trace™ Surface Protein High Sensitivity) ou ≥50 µg (Clean-

Trace™ Surface Protein Plus).  Segundo a recomendação do fabricante, a cor verde 

indica que o instrumental está limpo, cinza o instrumental reflete sinal de alerta e 

precisa de novo enxágue, e a violeta e roxo indicam falha na limpeza, portanto o 

instrumental deve ser submetido à nova limpeza. 

Já o teste de detecção de ATP residual é um indicador de presença de material 

orgânico e de micro-organismos cujo resultado é apresentado em Unidades Relativas 

de Luz (Relative Light Units – RLU). A luz é produzida por uma reação química 

desencadeada pelo contato do material orgânico aderido ao swab e a enzima luciferin 

luciferase contida na ampola do produto. A intensidade da luz está diretamente 

proporcional à quantidade de contaminantes presentes na superfície e sua leitura é 

realizada por meio de bioluminômetro portátil específico para cada marca (MALIK; 

COOPER; GRIFFITH, 2003; AMODIO; DINO, 2014). 

Para o desenvolvimento do experimento, amostras das superfícies do 

instrumental (serrilha, articulação) foram coletadas usando swabs umedecidos em água 

destilada esterilizada os quais retornaram para o tubo contendo os reagentes químicos 

luminescentes e realizada a homogeneização dos mesmos por 10 segundos.  

Procedimento: 

As pinças (n=24) foram contaminadas em quadruplicata em solução preparada 

com 20 mL de TSB, 5% de SB e diferentes concentrações de S. aureus (de 103 à 108 S. 

aureus/mL) por cinco minutos e secaram por quatro horas, à temperatura ambiente. 

Quatro pinças de cada concentração bacteriana foram submetidas a dois diferentes 

processos de limpeza. O primeiro grupo foi apenas enxaguado com água destilada por 

30 segundos. O segundo foi submetido à limpeza manual, com imersão das pinças em 

detergente enzimático por 10 minutos (4mL/litro de água), seguindo as orientações do 

fabricante (CliniMax™ Whitely Medical® - ARTG N° 125528). Posteriormente, as pinças 

foram friccionadas usando escova de cerdas macias e enxaguadas em água potável 

seguidas por água destilada no último enxágue, por 30 segundos.  
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Cada grupo de pinças foi submetido a teste residual de ATP e proteína em 

duplicata (Tabela 12). Para a detecção de proteína, o Clean-Trace™ Surface Protein 

Plus foi usado primeiro e se negativo, o Clean-Trace™ Surface Protein High Sensitivity 

foi testado.  

Tabela 12: Comparação de testes comerciais disponíveis para detecção de ATP e 
proteína residuais, após a limpeza. Os resultados foram apresentados em 
RLU – Relative Light Units. Sydney (AU), 2015. 

Teste 

ATP surperfície   Proteína Plus – 50µg 
Proteína Sensitiva – 

3µg 

  Resultado de cores Resultado de cores 

RLU Verde = Limpo Verde = Limpo 

  Cinza = alerta Cinza = alerta 

  Violeta claro = sujo Violeta claro = sujo 

  Violeta escuro = sujo Violeta escuro = sujo 

Carga 
Microbiana 

Controle 
- 

RLU 

Limpo – 
RLU 

Controle Limpo Controle Limpo 

108UFC/mL 

151 23 Verde Verde Verde Verde 

109 14 Verde Verde 
Violeta 
claro 

Verde 

107 UFC/mL 

1207 13 Verde Verde Verde Verde 

1548 177 Verde Verde Cinza Verde 

106 UFC/mL 

18450 95 Verde Verde Verde Cinza 

292 385 Verde Verde Cinza Verde 

105 UFC/mL 

283 15 Verde Verde Verde Verde 

188 48 Verde Verde Verde Cinza 

104 UFC/mL 

1232 59 Verde Verde Verde Verde 

1054 126 Verde Verde Verde Verde 

103 UFC/mL 

804 17 Verde Verde Verde Verde 

2752 99 Verde Verde Verde Verde 

 



190 
 

 

Os resultados do experimento mostraram que ambos os testes de proteína têm 

baixa sensibilidade, pois de 12 testes realizados no grupo controle, nenhum do Clean-

Trace™ Surface Protein Plus foi positivo, e somente três do grupo controle 

apresentaram mudança de cor usando Clean-Trace™ Surface Protein High Sensitivity. 

Já o teste de detecção de ATP mostrou alta sensibilidade, com resultados em RLU 

≥100 para todos os controles (não limpos), incluindo aquelas pinças contaminadas com 

redução da carga microbiana. Baseado, nestes resultados, escolheu-se usar ATP para 

controle da qualidade da limpeza do instrumental, antes de ser esterilizado.  

7.2. Determinação do ponto de corte do resultado do ATP para o instrumental 

cirúrgico 

O teste de ATP residual (superfície e lúmen) é amplamente utilizado na 

indústria alimentícia como parte do programa de controle de qualidade de limpeza de 

superfície, equipamentos e mãos dos profissionais, e os resultados são apresentados 

em RLU. Entretanto, o uso desta ferramenta na validação de limpeza, no ambiente dos 

serviços de saúde, está no início, e o ponto de corte não está bem definido. Essa 

ferramenta também tem sido utilizada para o controle da qualidade da limpeza do 

instrumental cirúrgico, mas o ponto de corte também não está bem definido devido à 

dificuldade de interpretar os resultados, pela diversidade e complexidade de 

instrumental utilizado em cirurgia ortopédica.  

Para aplicar o teste com segurança, é recomendado o desenvolvimento de 

escala para em RLU, definindo os valores limítrofes para classificar um instrumental 

limpo ou sujo de acordo com a realização do serviço de saúde (WHITELEY; DERRY; 

GLASBEY, 2012; SOBECC, 2013), observando a especificidade e complexidade de 

cada instrumental. Para o desenvolvimento dessa escala, neste estudo, foram 

comparados os resultados em RLU obtidos após a limpeza do instrumental com a 

quantidade de bactéria cultivada para determinar um adequado ponto de corte para o 

teste de detecção de ATP, conforme procedimento a seguir. 

O instrumental utilizado no estudo principal possui configuração complexa e 

lúmen. Assim, nesse experimento, foram utilizados testes de detecção de ATP residual 

para superfície (Swab LuciPan Pen™ – Lumitester PD-20 - Kikkoman®) e para lúmen 

(AquaSnap™- Hygiene®).  
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Procedimento: 

As fresas flexíveis e os medidores de profundidade foram contaminados em 

solução contendo 108 de S. aureus/mL, 100% de TSB e 5% de SB por cinco minutos, 

seguidos de quatro horas de secagem em temperatura ambiente. Posteriormente, o 

instrumental foi submetido ao enxágue em água destilada e processado utilizando três 

métodos de limpeza: 1 – enxágue em água destilada (controle positivo); 2 – limpeza 

manual; 3 – limpeza manual seguida de automatizada. As limpezas manual e a 

automatizada foram realizadas no CME do Hospital da Universidade Macquarie.  

a) Controle positivo  

Após o tempo de secagem, o instrumental foi submetido a enxágue em água 

destilada por 30 segundos.  

b) Limpeza manual  

Três peças de cada modelo (fresa flexível e medidor de profundidade) foram 

submetidas à etapa da limpeza manual que constituiu de imersão do instrumental em 

detergente enzimático (3E – Zyme – triple enzyme Bacteriostatic Cleaner - Medisafe™) 

por cinco minutos, com diluição automática, seguindo a orientação do fabricante. Em 

seguida, o instrumental foi friccionado, utilizando escovas de cerdas macias, de 

tamanhos adequados ao diâmetro do lúmen em todas as suas partes (interna e 

externa). Posteriormente, o instrumental foi enxaguado, utilizando pistola de água sob 

pressão (90kPa) e água potável. Em seguida, o instrumental foi seco, utilizando ar 

medicinal filtrado nas partes internas e externas.  

c) Limpeza manual e automatizada  

Outras três peças de cada modelo (fresa flexivel e medidor de profundidade) 

foram submetidas ao processo de limpeza manual conforme descrito no item “b” página 

190. Em seguida, o instrumental com lúmen foi submetido à limpeza em lavadora 

ultrassônica (Figura 51.B, p.178), utilizando detergente enzimático (Prolystica, 2x 

concentrate - Steris™). Posteriormente, todo instrumental (com lúmen e sem) foi lavado 

na lavadora termodesinfectadora utilizando o mesmo detergente enzimático.  

Ao témino da aplicação dos três métodos de limpeza, o instrumental de todos 

os grupos foi submetido aos testes de detecção de ATP residual e avaliação da carga 
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microbiana. O swab do teste de ATP residual para superfície (LuciPan Pen™) foi 

umidecido em água MilliQ esterilizada e friccionado numa área de aproximadamente 

10cm2 do instrumental e imerso novamente no meio líquido contendo o reagente. Em 

seguida, a solução foi homogeneizada, e a leitura foi realizada no equipamento portátil 

específico para essa marca. A coleta de amostra para o teste para lúmen (AquaSnap™) 

foi realizada com injeção de 10mL de água MilliQ esterilizada através do lúmen do 

instrumental e coletada em frasco estéril. Posteriomente, o swab foi imerso na água 

coletada do flush e colocado em contato com a solução reagente, homogeneizada, e a 

leitura foi realizada no equipamento portátil específico para a marca. 

O número de bactérias viáveis foi determinado pela técnica de sonicação e 

semeadura em placas de Petri ágar sangue, conforme descrito previamente, na seção 

2. Estudo preliminar (p.179). Os resultados estão apresentados nas (Tabelas 13 e 14, 

p.193 e 194, respectivamente).  
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Tabela 13: Comparação entre carga microbiana e Adenosina Trifosfato residual, após 
utilização de diferentes métodos de limpeza, aplicados no medidor de 
profundidade. Sydney (AU), 2015. 

Medidor de profundidade   

Tipo de limpeza 

 

UFC/mL1 

ATP2 – RLU3 
 

Swab Lúmen  

Enxágue com 
água destilada 

1 4,7 x 106 679 49  

2 4,0 x 106 5550 135  

3 3,6 x 106 1762 286  

Média 4,1 x 106 2664 157  

Manual 

1 5,2 x 103 37 3  

2 2,6 x 104 29 0  

3 1,4 x 104 38 0  

Média 1,5 x 104 35±5 1±1,7  

Automática 

1 0 52 4 

2 0 145 0 

3 0 23 0 

Média 0 73±63 1±2,3 

1Unidade Formadora de Colônia; 2Adenosina Trifostato; 3Relative Light Units – RLU. 

 
 
 



194 
 

 

Tabela 14: Comparação entre carga microbiana e Adenosina Trifosfato residual, após 
utilização de diferentes métodos de limpeza, aplicados na  fresa flexível. 
Sydney (AU), 2015. 

Fresa Flexível  

Tipos de 
Limpeza 

 

UFC1/mL 

ATP2 – RLU3  

Swab Lúmen 

Enxágue em 
água 
destilada 

1 4,2 x 107  26854 930  

2 1,4 x 107 39438 1782 

3 2,0 x 107 30589 1589 

Média  2,5 x 107 32294 1434 

Manual 

1 5,7 x 105 74 10 

2 6,0 x 104 91 06 

3 6,0 x 104 108 10 

Média 2,3 x 105 91±17 09±2,3  

Automática 

1 0 08 0 

2 0 05 0 

3 0 14 0 

Média 0 09±4,6 0 

1Unidade Formadora de Colônia; 2Adenosina Trifostato; 3Relative Light Units – RLU. 

 

Os resultados de ATP residual foram mais elevados no teste para superfície 

(LuciPan Pen™ – Lumitester PD-20 - Kikkoman®) que no de lúmen (AquaSnap™ - 

Hygiene®). Os pontos de corte para ambos os testes foram distintos devido às 

diferentes escalas e equipamentos utilizados para a leitura das duas marcas.  

Foi facilmente detectado ATP residual no instrumental  do grupo controle 

positivo, sendo a diferença mínima 10 vezes mais elevada que os valores encontrados 

no instrumental submetido à limpeza (manual e/ou automatizada). A média de resíduo 

de ATP para ambos os tipos de limpeza (limpezas manual e automatizada) foi ≤100RLU 

para ambos os testes. Um estudo desenvolvido na Austrália (WHITELEY; DERRY; 
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GLASBEY, 2012) encontrou que a acurácia do teste de ATP abaixo de 100 RLU é 

muito impreciso sendo esse o valor mínimo recomendado,. Portanto, decidiu-se adotar 

os seguintes critérios para o experimento: 

 Se a média dos resultados de ATP for <50RLU, o instrumental foi 

considerado limpo;  

 Se a média dos resultados de ATP for ≥50 e <100RLU, o instrumental foi 

considerado limpo, mas maior atenção foi requerida no enxágue;  

 Se a média dos resultados de ATP for ≥100RLU, o instrumental foi 

considerado sujo e foi submetido à nova limpeza.     

7.3. Detecção de proteína residual em laboratório instrumental, após múltipos 

ciclos de processamento 

A seção “7.1 Comparação das ferramentas de validação da limpeza 

comercialmente disponíveis (página 187)” mostrou que o Clean-Trace™ Surface 

Protein High Sensitivity e o Clean-Trace™ Surface Protein Plus fabricados pela 3M® 

não apresentaram sensibilidade para detectar proteína, mesmo no intrumental controle 

positivo que não foi submetido à limpeza. Dessa forma, foram utilizados métodos 

laboratoriais para detecção de proteína. Neste estudo, foram testadas duas técnicas 

laboratoriais: Cristal Violeta a 0,3% e Bicinchoninic Acid Assay - BCA assay – Pierce 

Chemical Company®.   

7.3.1. Protocolo para o estudo de Cristal Violeta a 0,3% 

7.3.1.1. Experimento 1 

O experimento foi conduzido para determinar a quantidade de proteína aderida 

ao instrumental, após contaminação com diferentes soluções contendo 108 P. 

aeruginosa/mL (ATCC 25619) e 106 S. aureus/mL (ATCC 25923), utilizando Cristal 

Violeta a 0,3%, bem como determinar o efeito na célula bacteriana e na proteína do uso 

de compressa embebida em álcool no instrumental contaminado. 

Para o desenvolvimento, foram utilizadas pinças hemostáticas halsted 

mosquito. Um total de 18 pinças foi dividido em dois grupos de nove pinças cada. O 

primeiro grupo foi contaminado em solução, contendo 108 P. aeruginosa/mL, 100% de 

TSB e 5% de SB por cinco minutos e o outro grupo em solução contendo 106 S. 



196 
 

 

aureus/mL, 100% de TSB e 5% de SB também por cinco minutos. Em seguida, três 

pinças de cada grupo foram submetidas à secagem por quatro horas em temperatura 

ambiente. Outras três pinças de cada grupo foram submetidas à secagem por 24h em 

temperatura ambiente. E as últimas três pinças de cada grupo foram submetidas à 

secagem por quatro horas, seguidos de fricção com lenço de não tecido esterilizado 

embebido em álcool a 70% com posterior secagem por mais 20h em temperatura 

ambiente. 

Após os períodos de secagem, as três pinças de cada grupo foram imersas em 

20mL de água esterilizada, individualmente, e agitadas por 30 segundos em frequência 

de 25rpm, simulando limpeza. Em seguida, foram imersas em 20mL de solução, 

contendo 0,3% de Cristal Violeta por 90 minutos. Após esse período, foram imersas 

duas vezes em 20mL de PBS por um minuto cada. Posteriormente, foram colocadas 

em papel alumínio estéril para secar em temperatura ambiente, por 10 minutos e foram 

imersas em 10mL de etanol a 95%, por 10 minutos. Finalmente, as soluções foram 

analisadas em espectrofotômetro, em comprimento de ondas de 595nm (Tabelas  15 e 

16, pags 196 e 197 respectivamente).  

 

Tabela 15:  Análise de proteína na superfície de pinças hemostáticas halsted mosquito, 
contaminadas em solução contendo P. aeruginosa, usando Cristal Violeta 
a 0,3%. Sydney (AU), 2015. 

P. aeruginosa 108  - Cristal Violeta a 0.3% – 595nm 

Tempo 4h 24h 4h + 20h 

 OD* 

Concentração 
de Proteina 
(µg/mL)** 

OD* 

Concentração 
de Proteina 
(µg/mL)** 

OD* 

Concentração 
de Proteina 
(µg/mL)** 

Pinça 1 0,844 1,3 x 105 0,566 9,0 x 104 0,873 1,4 x 105 

Pinça  2 0,620 9,9 x 104 0,368 5,9 x 104 0,194 3,1 x 104 

Pinça  3 1,260 2,0 x 105 0,822 1,3 x 105 0,607 9,7 x 104 

Média 0,909 1,4 x 105 0,867 9,3 x 104 0,558 8,9 x 104 

* Densidade óptica; **Curva Padrão do Cristal Violeta está no apêndice 1. 
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Tabela 16: Análise de proteína na superfície de pinças hemostáticas halsted 
mosquito, contaminadas em solução contendo S. aureus, usando Cristal 
Violeta a 0,3%.Sydney (AU), 2015. 

S. aureus 106  - Cristal Violeta a 0.3% – 595 (nm) 

Tempo 4h 24h 4h + 20h 

 OD* 

Concentração de 
Proteina 
(µg/mL)** 

OD* 

Concentração de 
Proteina 
(µg/mL)** 

OD* 

Concentração de 
Proteina 
(µg/mL)** 

Pinça 1 0,687 1,1 x 105 1,490 2,4 x 105 1.,860 2,4 x 105 

Pinça  2 0,698 1,1 x 105 1,401 2,3 x 105 1,222 2,0 x 105 

Pinça  3 0,743 1,2 x 105 1,900 3,0 x 105 1,207 1,9 x 105 

Média 0,709 1,1 x 105 1,597  2,5 x 105 1,305  2,1 x 105 

* Densidade optica; **Curva Padrão do Cristal Violeta está no apêndice 1.  

 

Após análise, é possível verificar que a quantidade de proteína de S. aureus foi 

maior que P. aeruginosa. A diferença do tempo de secagem não influenciou na proteína 

residual quando comparados os resultados entre os grupos de pinças contaminados 

com S. aureus. Entretanto, para os grupos de pinças contaminados com P. aeruginosa, 

houve diferença de um log entre quatro horas de secagem e os outros períodos 

utilizados. Adição de álcool a 70% não diminuiu a quantidade de proteína aderida ao 

instrumental.   

Devido à elevada quantidade de proteína nas pinças, houve a necessidade de 

verificar se a proteína do TSB e do SB interferiu no resultado. Para isso,  foi realizado o 

experimento seguinte.  

7.3.1.2. Experimento 2 

A condução desse experimento teve como objetivos determinar o efeito do 

tempo de secagem sobre a proteína do TSB e do SB, na formação do biofilme na 

superfície de instrumental confeccionado em aço inoxidável, após cinco minutos de 

contaminação seguidos de quatro horas e 24 horas de secagem e determinar o efeito 

do álcool a 70% na recuperação de resíduo de  proteína.  
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Um total de nove pinças hemostáticas halsted mosquito foi imerso em solução, 

contendo 100% de TSB e 5% de SB, por cinco minutos. Em seguida, as pinças foram 

separadas em três grupos contendo três pinças de cada. O primeiro grupo foi 

submetido à secagem por quatro horas e o segundo por quatro horas, seguidos por 

fricção com compressa embebida em álcool a 70% e retorno ao papel alumínio 

esterilizado para secagem por mais 20h, e o últio grupo foisubmetido a secagem por 

24h, todos em temperatura ambiente.  

Após cada intervalo de secagem, pinças de cada grupo foram imersas em 

20mL de água esterilizada, individualmente e agitadas por 30 segundos, em frequência 

de 25rpm, simulando a limpeza. Em seguida, imersas em solução de Cristal Violeta a 

0,3% por 90 minutos, seguido de duas imersões em 20mL de água MilliQ esterilizada 

por um minuto cada imersão. Posteriormente, foram colocadas em papel alumínio 

esterilizado por 10min, seguido de imersão em 10mL de etanol a 95% por 10 minutos e 

a solução final foi submetida à análise em espectrofotômetro com comprimento de 

ondas de 595nm (Tabela 17).  

 

Tabela 17: Análise da quantidade de proteína nas superfícies das pinças 
hemostáticas halsted mosquito, após diferentes tempos de secagem 
usando Cristal Violeta a 0,3%. Sydney (AU), 2015. 

Cristal Violeta a 0.3% – comprimento de onda de 595nm 

Tempo de secagem 4h de secagem 
24h de 

secagem 

4h de secagem 
+ álcool a 70% + 
20h de secagem 

Pinça 1 0,313 nm 0,630 nm 0,592 nm 

Pinça 2 0,446 nm 0,359 nm 0,389 nm 

Pinça 3 0,411 nm 0,618 nm 0,555 nm 

Média 0,390 nm 0,535 nm 0,512 nm 

Concentração de 
proteína (µg/mL) – 

média 

6,5 x 104 µg/m 9,9 x 104 µg/m 8,9 x 104 µg/m 
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Com esses resultados foi possível identificou-se que a quantidade de proteínas 

do TSB e do SB pode aumentar os valores do resultado, final de avaliação da 

quantidade de proteína com a presença de micro-organismo, e que o álcool a 70% não 

diminuiu a quantidade de proteína residual na superfície do instrumental. Diante disso, 

optou-se por realizar outro experimento para comparar a sensibilidade de diferentes 

métodos de detecção de proteína residual, utilizando um o kit comercial para laboratório 

Bicinchoninic Acid Assay (BCA) e o Cristal Violeta a 3%.  

7.3.1.3. Experimento 3 

Esse experimento teve por objetivos comparar a sensibilidade de diferentes 

métodos de detecção de proteína residual, utilizando o kit comercial para laboratório 

Bicinchoninic Acid Assay (BCA) e o Cristal Violeta a 3% na superfície de pinças halsted 

mosquito e determinar a quantidade de proteína aderida ao instrumental, após 

contaminação em TSB com 5% de SB por cinco minutos seguido de  quatro horas de 

secagem.  

Foi preparada uma solução contendo 2mg/mL de proteína (Bovine Serum 

Albunim - BSA) do kit original do teste Bicinchoninic Acid Assay (Sigma®). A proteína foi 

diluída em água de MilliQ esterilizada em diferentes concentrações, seguindo as 

instruções do fabricante (Tabela 18, p.200).  
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Tabela 18: Diluição em série da proteína bonina (Bovine Serum Albunim - BSA) do kit 
Bicinchoninic Acid Assay (BCA), usando água de MilliaQ esterilizada. 
Sydney (AU), 2015. 

Diluição em série de kit de proteína de BSA1 (2mg/mL) 

Frasco 

Volume do 
Diluente - água 

destilada 

Volume de BSA1 
Concentração de 

BSA1 

BSA (µg) 
em 20µL 

A 0 200µL da solução  2000μg/mL 40µg 

B 40µL 160µL de solução 1600μg/mL 32µg 

C 80µL 120µL da solução 1200μg/mL 24µg 

D 120µL 80µL da solução  800μg/mL 16µg 

E 160µL 40µL da solução 400μg/mL 08µg 

F 100µL 100µL da solução da 
diluição do frasco E 

200μg/mL 04µg 

G 100µL 100µL da solução da 
diluição do frasco F 

100μg/mL 02µg 

H 200µL 0 0 (Blank) 0 (Blank) 

1Albumina do Soro Bovino 

 

Um total de 18 pinças fi contaminada com diferentes soluções, contendo 

diferentes concentrações de proteína. Vinte 20μL de solução padrão de BSA de cada 

frasco (A até H, tabela 18) foram espalhadas nas pontas das 16 pinças. O frasco H não 

continha proteína, apenas água destilada, que foi utilizada como solução “blank”. Em 

seguida, as pinças foram colocadas em papel alumínio esterilizado, por quatro horas, 

em temperatura ambiente.  

Outras duas pinças foram imersas em 20mL contendo 100% de TSB e 5% de 

SB, por cinco minutos. Em seguida, as pinças também foram colocadas em papel 

alumínio esterilizado para secagem por quatro horas. Após o intervalo, as pinças de 
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ambos os grupos foram imersas em 20mL de água estéril, individualmente, e agitadas 

por 30 minutos a uma frequência de 25rpm.  

Análise por Cristal Violeta a 0,3% 

Um total de nove pinças (oito pinças contaminadas com BSA e uma 

contaminada com 100% de TSB e 5% SB) foi imerso em 20mL de solução de Cristal 

Violeta a 0,3% por 90 minutos. Após esse tempo, as pinças foram imersas em 20mL de 

PBS por um minuto, seguidos de duas imersões em 20 mL de água de MilliQ 

esterilizada, por um minuto cada. Posteriomente, foram colocadas em papel alumínio 

por 10 minutos para secagem. A seguir, as pinças foram imersas em 10mL de etanol a 

95% e submetidas à agitação por 10 minutos a 25rpm. Finalmente, as soluções finais 

foram analisadas em espectrofotômetro em comprimento de ondas de 590nm (Tabela 

19). 

Tabela 19: Quantidade de proteína aderida às pinças usando solução de Cristal Violeta 
a 0,3%, após quatro horas de secagem. Sydney (AU), 2015. 

Cristal Violenta a 0,3% 

Amostras  Absorbância 590nm 
Concentração de 

BSA (μg/mL) 

Concentração de 
Proteína (µg/mL) 

TSB + SB5% 0,672 nm - 2,0 x 103 μg/mL 

PA 0,388 nm 2000 μg/mL 1,2 x 103 μg/mL 

PB 0,720 nm 1600 μg/mL 2,2 x 103 μg/mL 

PC 0,932 nm 1200 μg/mL 2,8 x 103 μg/mL 

PD 0,501 nm 800 μg/mL 1,5 x 103 μg/mL 

PE 0,651 nm 400 μg/mL 1,9 x 103 μg/mL 

PF 0,411 nm 200 μg/mL 1,2 x 103 μg/mL 

PG 0,751 nm 100 μg/mL 2,2 x 103 μg/mL 

PH 0,562 nm 0 μg/mL 1,7 x 103 μg/mL 

Para o cálculo da quantidade de proteína, foi utilizada a Curva padrão de Cristal Violeta no 
apêndice 1. 
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Análise da quantidade de proteína pelo método laboratorial Bicinchoninic Acid 

Protein Assay (BCA) 

Um total de nove pinças (oito pinças contaminadas com BSA e uma 

contaminada com 100% de TSB e 5% SB) foi imersos em solução reagente proveniente 

do kit Bicinchoninic Acid (Sigma - Aldrich® - Bicinchoninic Acid Protein Kit). O preparo 

da solução reagente seguiu as orientações recomendadas pelo fabricante. 

As pontas das pinças foram imersas em tubos tipo eppendorf, contendo 1,8mL 

de solução reagente do BCA e colocadas em incubadora a 60°C por 35 minutos. A 

seguir, as amostras foram colocadas em bancada até alcançar temperatura ambiente. 

Finalmente, 1,2mL da solução de cada pinças foi analisada em BCA.  

Em seguida, as pinças foram incubadas a 60°C por 35 minutos. As amostras 

foram colocadas na bancada até alcançarem temperatura ambiente. Finalmente, 1,2mL 

da solução de cada pinça foi transferida para as cubetas e analisada em 

espectrofotômetro com comprimento de ondas de 562nm (Tabela 20, p.203). O blank 

usado para analisar foi água MilliQ esterilizada.  
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Tabela 20: Quantidade de proteína aderida às pinças usando Bicinchoninic Acid Protein 
Kit (BCA) após quatro horas de secagem. Sydney (AU), 2015. 

Amostras 
Absorbância 

562nm 
BSA Proteína 

Concentração de proteínas 
nas pinças (μg/mL) 

TSB + SB 5% 1,189 - 1,5 x 103 μg/mL 

PA 1,534 2000 μg/mL 2,1 x 103 μg/mL  

PB 1,182 1600 μg/mL 1,5 x 103 μg/mL 

PC 1,009 1200 μg/mL 1,3 x 103 μg/mL 

PD 0,820 800 μg/mL 9,6 x 102 μg/mL 

PE 0,790 400 μg/mL 9,1 x 102 μg/mL 

PF 0,862 200 μg/mL 1,0 x 103 μg/mL 

PG 0,532 100 μg/mL 5,0 x 102 μg/mL 

PH 0,581 0 μg/mL 5,8 x 102 μg/mL 

Para o cálculo da quantidade de proteína, foi utilizada a Curva padrão de BCA no apêndice 1.  

Os resultados da análise de proteína residual, utilizando o teste laboratorial 

BCA, apresentaram maior sensibilidade para detecção que o Cristal Violeta. Algumas 

pinças apresentaram elevada quantidade de proteína, apesar de sua contaminação ter 

sido com baixa quantidade de proteína. Houve a suspeita de que existia proteína 

residual nas pinças consideradas “velhas”, por ter vários anos de uso. Decidiu-se 

comparar a quantidade de proteína nas pinças velhas e nas pinças novas.  

7.3.1.4. Experimento 4 

Esse experimento foi conduzido, a fim de determinar a quantidade de proteína 

aderida nas pinças, sem contaminação prévia, após imersão em NaOH, seguida por 

limpeza com detergente enzimático. 

A quantidade de seis pinças velhas foram imersas em 1M (molar) de solução, 

contendo NaOH (40g de NaOH em 1L de água destilada) durante 16 horas. Após o 

período, as pinças foram enxaguadas em água de torneira, seguida por água destilada 
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no último enxágue. Em seguida, as pinças foram imersas em 20mL de água destilada. 

Outras duas pinças novas foram preparadas, conforme descrito na seção 1.2 Preparo 

das Pinças, página 178.  

Análise usando Cristal Violeta a 0,3% 

Um grupo (três pinças velhas e uma nova) de pinças foi imerso em 20mL 

solução de Cristal Violeta a 0,3% por 90 minutos. Em seguida, as pinças foram imersas 

em 20 mL de PBS por um minuto, seguida por duas imersões, de um minuto cada, em 

20mL de água MilliQ esterilizada. Foram colocadas em papel alumínio esterilizado por 

10 minutos. Posteriormente, foram imersas em 10mL de etanol a 95% e agitadas por 10 

minutos em 25rpm.  Finalmente, as soluções nas quais as pinças foram imersas foram 

analisadas em espectrofotômetro a uma absorbância de 590nm. A solução referencial 

utilizada foi água MilliQ esterilizada (Tabela 21, página 205).   

Análise de proteína por Bicinchoninic Acid (BCA) 

Um grupo (três pinças velhas e uma nova) de pinças foi analisado, utilizando 

solução ativada de BCA. A solução foi preparada seguindo as instruções do fabricante 

(Sigma - Aldrich® - Bicinchoninic Acid Protein Kit). 

As pontas das pinças foram imersas em 1,8mL de solução de BCA contida 

dentro de tubos tipo eppendrof. Em seguida, as pinças foram incubadas por 35 minutos 

a 60°C. As amostras permaneceram na bancada até alcançarem temperatura ambiente. 

A quantidade de 1,2mL da solução foi transferida para cubetas, individualmente e 

analisada em espectrofotômetro a 562nm (Tabela 21, página 205). A solução 

referencial utilizada foi etanol a 95%.  
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Tabela 21: Análise comparativa de proteína residual entre pinças velhas e novas, 
usando Bicinchoninic Acid Protein Kit e Cristal Violeta a 0,3%. Sydney 
(AU), 2015. 

Cristal Violeta 0,3% Bicinchoninic Acid Protein Kit 

Pinças  
Comprimento 
de ondas de 

590 (nm) 

Concentração 
de Proteína  
CV* (μg/mL) 

Pinças 

Comprimento 
de ondas de 

562 (nm) 

Concentração 
de Proteína  

BCA** (μg/mL) 

Nova 0,418 0,001 μg/mL Nova 0,268 79,549 μg/mL 

Velha 1 0,431 0,002 μg/mL Velha 1 0,526 492,762 μg/mL 

Velha 2 0,573 0,001 μg/mL Velha 2 0,407 302,171 μg/mL 

Velha 3 0,491 0,001 μg/mL Velha 3 0,242 37,907 μg/mL 

Média 0,498 0,001 μg/mL Média 0,392 277,613 μg/mL 

*Cristal Violeta; **Bicinchoninic Acid Protein Kit 

Nos resultados apresentados, há presença de proteína residual aderida às 

pinças velhas, mesmo após terem sido imersas em um molar de NaOH por 16 horas. A 

análise utilizando BCA confirmou ser mais sensível que Cristal Violeta a 0,3%. Nas 

pinças novas foi detectada a presença de proteína residual sugerindo que foi oriunda do 

detergente enzimático.   

8. Confirmação visual da presença de biofilme no instrumental   

Os métodos escolhidos para análise da formação de biofilme foram Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia Confocal de Varredura a Laser (MCVL). O 

primeiro método tem a finalidade de verificar a estrutura do biofilme, e se há bactéria 

aderida a superfícies do instrumental. O segundo, tem a finalidade de verificar a 

viabilidade das bactérias aderidas ao biofilme.  

Os corpos de prova foram selecionados após o 5° processamento e preparados 

com corante LIVE/DEAD BacLight® 7012 viability stain (Molecular Probes, Invitrogen, 

Mulgrave, VIC, Australia) e CTC stain (5-Cyano 2,3-ditolyl tetrazolium chloride-
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Polysciences®), protocolos descritos nos anexos 3 e 4, respectivamente. Em seguida, 

os corpos de prova foram preparados usando o protocolo para MCVL.   

8.1. Live/dead stain 

Os corpos de prova contaminados com 106 S. aureus/mL foram corados com 

LIVE/DEAD (BacLight® 7012 viability stain) para detectar visualmente bactérias viáveis 

que não são passíveis de cultura. A coloração foi conduzida seguindo as instruções do 

fabricante, e os corpos de prova corados foram submetidas à Microscopia Confocal de 

Varredura a Laser (Olympus FV 1000). BacLight® 7012 possui uma combinação de 

SYTO 9® Green-Fluorescent Nucleic Acid Stains (Eugene, Oregon, USA – Anexo 5) o 

qual produz uma coloração verde fluorescente do ácido nucleico da bactéria e idodeto 

propídio, o qual produz um coloração vermelha fluorescente do ácido nucleico da 

bactéria.  

O corante SYTO 9® pode penetrar na membrana celular sadia e danificada 

enquanto o iodeto propídio pode penetrar somente em membrana celular danificada. 

Quando ambos os corantes são utilizados simultaneamente, de acordo com os guias 

estabelecidos, a bactéria com membrana íntegra ou rompida é corada de verde 

fluorescente ou vermelho fluorescente, respectivamente. 

Os componentes A e B do kit de Live/dead stain foram diluídos individualmente 

para a concentração de 0,3% em água MilliQ esterilizada. Volumes iguais de ambos os 

componentes diluídos foram misturados e transferidos para os recipientes que 

continham as amostras até cobri-las. Em seguidas, as amostras permaneceram dentro 

de um cabinete escuro, à temperatura ambiente, por 30 minutos. Posteriormente, as 

amostras foram fixadas com 3% de paraformaldeído (quantidade suficiente para cobrir 

bem as amostras) por um hora, seguido de três enxágues em PBS durante 10 minutos 

cada. Os corpos de prova permaneceram em PBS no último enxágue e estocados a 

4°C. Os frascos foram cobertos com papel alumínio e as imagens  em MCVL foram 

realizadas antes de completar 48 horas da coloração com Live/dead stain.    

Foi encontrada grande quantidade de fluorescência que foi impossível de 

verificar se provinha da bactéria ou do metal ou do sangue de carneiro. 
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8.2. Corante CTC (5-Cyano 2,3-ditolyl tetrazolium chloride-Polysciences®) 

Outros três corpos de prova contaminados com solução contendo 106 de S. 

aureus foram corados com 5-cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride (CTC).  

“O CTC é um corante redox monotetrazólico o qual produz 

fluorescência (CTF)  quanto quimica ou biologicamente 

reduzida. O CTF é depositado no interior da célular. O CTC é 

empregado como um indicador celular redox de atividade 

respiratória (ou seja, transporte de elétrons) em experimentos 

citoquímicos com células tumorais ascíticas de Ehrlich e 

também para visualizar, microscopicamente, a atividade 

respiratória bacteriana em amostras ambientais nativas e 

amostras ambientais  com nutrientes alterados e em biofilmes 

bacterianos formados nas lâminas do microscópio. Esses 

componentes agem similarmente ao INT como um corante 

redox vital, mas é mais fácil detectar intracelularmente por 

causa de sua reluzente cor vermelha fluorescente quando 

iluminada por longas ondas de luz Ultra Violeta (>350nm). 

Além disso, a natural fluorescência do componente facilita seu 

uso em estudos de atividade respiratória bacteriana, a qual é 

capturada por membranas filtrantes e escuras ou bactérias em 

biofilmes associadas com superfícies opticamente opacas.” 

(ANEXO 4)  

 

A quantidade de três corpos de prova contaminadas foi enxaguada  em água 

esterilizada para remover bactérias pactônicas aderidas ao biofilme. Em seguida,  foi 

corada com solução de 4,0nM de CTC, individualmente, por quatro horas. 

Posteriormente, os corpos de prova foram fixados com paraformaldeído a 3%, por 

quatro horas, seguidos de três enxágues em PBS durante 10 minutos cada. Os corpos 

de prova permaneceram no PBS do último enxágue e armazenados a 4°C. Os frascos 

foram cobertos com papel alumínio, e as imagens  em MCVL foram realizadas antes de 

completar 48 horas da coloração com CTC. 

Foi encontrada grande quantidade de fluorescência que foi impossível de 

verificar se provinha da bactéria ou do metal ou do sangue de carneiro.  
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8.3. Avaliação da fluorescência do sangue de carneiro utilizado para a 

contaminação 

Outro importante ponto verificado foi a possibilidade das células do sangue de 

carneiro possui autofluorescência. Em todos os experimentos, o sangue de carneiro foi 

usado para contaminar o instrumental. Existem técnicas laboratoriais as quais usam 

fluorescência de eritrócitos para contar células sanguíneas humanas (BARBONE et al., 

1994; Yu et al., 1995). A hipótese era que o sangue de carneiro tem autofluorescência o 

que dificulta a distinção da fluorescência da batéria. Para verificar essa fluorescência, 

utilizou-se uma pinça contaminada com sangue de carneiro, desidratada, e imagens 

foram analisadas na MCVL. As imagens não apresentaram fluorescência. Em 

conclusão, o sangue de carneiro que estava sendo utilizado não possuía fluorescência.  

8.4. Comparação entre corpos de prova contaminados e esterilizados  

Outro experimento foi conduzido para comparar a autofluorescência entre 

corpos de prova contaminados com bactérias e corpos de prova sem contaminação, 

esterilizados. Um corpo de prova foi contaminado com 106 de S. aureus e outros corpos 

de prova não receberam contaminação. Todos os corpos de prova foram analisados em 

MCVL, sem coloração ou fixação.   

  

 

Figura 54: Autofluorescência no corpo de prova em aço inoxidável. A – Corpo de prova sem 
corante. Feixes de luz fluorescente utilizados: Alexa flúor 488 e PI. B – Corpo de prova, estéril, 
sem corante. Feixes de luz fluorescente utilizados: Alexa flúor 405 e Alexa flúor 633. C – Corpo 
de prova sem corante contaminado com 106 de S. aureus/mL. Feixes de luz fluorescente 
utilizados: Alexa flúor 488 e PI. Escala de 60µm. Sydney (AU), 2015. 

 

Os resultados mostraram que os corantes (Live/dead stain, CTC e SYTO 9) 

produzem fluorescência quando ocorre redução biológica. Durante as análises das 
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imagens criadas pelo MCVL, foi percebido que o metal tem autofluorescência o que 

permitiu distinção entre a fluorescência da bactéria e a do metal. Portanto, os corpos de 

prova não foram analisados em MCVL bem com o instrumental cirúrgico utilizado na 

construção da tese, por isso foi então retirada a análise visual por essa técnica.  

9. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Os mesmos corpos de prova foram analisados na MCVL e avaliados por MEV. 

Os corpos de prova de metal foram usados no primeiro experimento para verificar 

quantos processamentos inadequados seriam necessários para formar biofilme na 

superfície do aço inoxidável. Os corpos de prova foram contaminados com 100% de 

TSB, 5% de TSB e 108 de S. aureus/mL, enxáguados em água destilada esterilizada 25 

vezes. Um corpo de prova foi processado e analisado em MEV, após o 6°, 11°, 21° e 

25° ciclos. 

Os corpos de prova foram fixados com paraformaldeído a 3% (quantidade 

suficiente para cobrir bem as amostras) por uma hora, seguidos de três enxágues em 

PBS durante 10 minutos cada. Posteriormente, dentro da Cabine de Segurança 

Biológica (FUME HOOD), os corpos de prova foram desidratados em diferentes 

concentrações de etanol (50%, 70%, 80%, 90%, 100%)  por 10 minutos cada enxágue. 

Em seguida, as amostras foram lavadas com solução de 1:1 de 100% 

etanol/hexthyldisilazane (HMDS) por dez minutos, seguidas de três enxágues de HMDS 

por 10 minutos cada  e permaneceram em FUME HOOD por 24 horas.  

Posteriormente, as amostras foram montadas nos stubs e banhadas no ouro. 

Análise visual em MEV (JEOL® 6480LV) foi realizada, utilizando voltagem acelerada de 

10 kV e tamanho local de 30 (Figura 55.A e B, p.210).  
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Figura 55: A – Suporte de espécimes onde os stubs são encaixados. Esse modelo tem 
capacidade de colocar nove stubs com as amostras.  B – Stubs onde as amostras foram 
fixadas. 
 
 

A formação de biofilme foi evidente em todos os corpos de prova. A partir do 6° 

ciclo, é possível visualizar biolfime bacteriano, e foi possível verificar o aumento 

progressivo do biofilme, à medida que os corpos de prova foram submetidos aos ciclos 

sendo possível identificar biofilmes multilaminados. No 21° ciclo, os corpos de prova 

estavam completamente cobertos por biofilme (Figura 56.A, B, C, D e E. páginas 211). 
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Figura 56: Imagens de corpos de prova realizadas em Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV). A – Corpo de prova novo, sem contaminação,. B – Corpo de prova contaminado com 
106 S. aureus/mL, após 11 ciclos de processamento. C – Corpo de prova contaminado com 106 
S. aureus/mL, após seis ciclos de processamento. D – Corpo de prova contaminado com 106 S. 
aureus/mL, após 21 ciclos de processamento. E – Corpo de prova contaminado com 106 S. 
aureus/mL, após 25 ciclos de processamento. 
 

Diante desse resultado, foi possível validar a hipótese de que o biofilme pode 

ser formado em aço inoxidável com ciclos de contaminação combinados com 

inadequadas limpezas, apesar de ser submetido à esterilização a vapor saturado sob 

pressão.  

10.  Conclusão geral dos experimentos do apêndice 3 

Nessa seção, os procedimentos visaram à otimização de um teste modelo de 

repetidas contaminações de instrumental cirúrgico ortopédico de configuração 

complexa, seguida de inadequadas e adequadas limpezas e esterilização a vapor 
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saturado sob pressão. Foram otimizados e testados vários métodos necessários para 

determinar a presença de proteína, ATP, bactéria viável, bactéria não viável e presença 

de biofilme. Após essas conclusões, optou-se por validar a metodologia a ser 

empregada no instrumental cirúrgico de conformação complexa, utilizando pinças 

hemostáticas halsted mosquito as quais são, também, utilizadas em grande parte dos 

procedimentos cirúrgicos.  
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ANEXO 1 – Carta comprobatória de estágio doutorado sanduíche 
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ANEXO 2 – Parecer consubstanciado de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa 
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ANEXO 3 – Manual de instruções uso do fabricante do corante 

Live/dead  
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ANEXO 4 –  Manual de instruções de uso do fabricante do corante 

CTC 
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ANEXO 5 – Manual de instruções de uso do fabricante do corante 

SYTO 9 
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ANEXO 6 – Comprovantes de qualificação de instalação da autoclave 
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ANEXO 7 – Manual de instruções de uso do fabricante do teste de 

proteína Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit. 
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ANEXO 8 – Manual de instruções de uso do fabricante do ATP para 

superfície Kikkonan® 
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ANEXO 9 – Manual de instruções de uso do fabricante do teste de 

ATP Hygiene®. 

Obs.: apenas a capa 

  


