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ANVISA

 A Portaria 2.616, de 12 de maio de 1998 que expede instruções sobre o controle

de infecção em seu anexo V - Recomendações Gerais e no item 2 cita:

 As normas de limpeza, desinfecção e esterilização são aquelas definidas pela

publicação do Ministério da saúde, Processamento de Artigos e superfícies

em Estabelecimentos de Saúde, 2ª edição, 1994 - princípios ativos liberados

conforme os definidos pela Portaria nº 15, SVS, de 23 de agosto de 1988, ou

outras que a complementem ou substituam.

O procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização é único, portanto,
independente do local. Os produtos utilizados em odontologia não fogem à

regra, sendo assim, tudo o que for artigo crítico terá que ser esterilizado. Os

artigos semi-críticos poderão ser esterilizados ou na impossibilidade, realizada

desinfecção de alto nível.

http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=482
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=286


INDICADORES BIOLÓGICOS

 Os indicadores biológicos são composições estabelecidas a partIr de esporos

bacterianos normalmente armazenados em ampolas. Tem como objetivo

demonstrar se o processo de esterilização foi alcançado nas condições do

pacote-teste, o resultado alcançado deve ser interpretado considerando-se a

variabilidade inerente aos microrganismos vivos: resultados positivos ou

negativos podem ser obtidos do mau posicionamento das ampolas dentro dos

pacotes, de conservação inadequada, não se observando as condições de

umidade e temperatura recomendadas pelo fabricante; incorreção na

incubação; e pelo número de ampolas usadas no teste ao se monitorarem

autoclaves a oxido etileno e formaldeído. (COUTO, PEDROSA, NOGUEIRA, 2003)







INDICADORES BIOLÓGICOS

 Os indicadores biológicos verificam a eficiência dos esterilizadores e somente 

eles podem detectar a morte dos esporos microscópicos dentro do esterilizador.

 Necessita ser realizado no mínimo 1 vez por semana.

 Deve haver um caderno controle, contendo todas as informações do teste.



INDICADORES QUÍMICOS

 Os indicadores químicos apresentam resultados tanto na esterilização por

processos físicos como por processos químicos. Esses indicadores evidenciam se

um determinado parâmetro do processo foi atingido ou não, porém não

revelam se ocorreu esterilização do material (MARTINS, 2001).



INDICADORES QUÍMICOS

 Indicadores químicos são caracterizados por fitas de papel impregnadas com uma tinta

termocrômica que mudam de cor quando expostas a alta temperatura por certo tempo.

Elas podem apenas indicar a exposição ou não ao calor (indicadores específicos de

temperatura) ou ainda indicar a ação de diferentes componentes como tempo,

temperatura e vapor (integradores). (ROMANO, 2010).

Essas fitas são utilizadas para a detectação de falhas no equipamento com relação a

penetração do calor em estudos ou autoclaves, além de ajudar na identificação dos

pacotes que foram esterilizados. Devem sempre ser associados aos testes biológicos, pois

isoladamente não garante uma esterilização eficaz. (BRASIL, 2001).

Os indicadores externos são fitas de auto-adesivas utilizadas basicamente para

diferenciar os pacotes processados dos não processados. (BRASIL, 2001)



CLASSE 1

 indicadores de processo (ex: fita zebrada).

 Indica que o material passou pelo processo de esterilização.

 Devem ser utilizados em todos os materiais a ser usados.

 Para uso de materiais tipo pacote ou caixa.



CLASSE 2

 Indicadores para uso em teste específicos (ex: Bowie e Dick).

 Serve para testar a eficácia do sistema de vácuo nas autoclaves de pré-vácuo. Realiza

a detecção de bolhas de ar e avalia a habilidade das autoclaves, pré-vácuo em

remoção de ar quando o vapor e admitido, formando o vácuo. Não deve haver

formação de bolhas que possam comprometer o processo de esterilização.

 Deve ser realizado diariamente, antes do processamento da primeira carga.





CLASSE 3

 indicadores de parâmetro.

 Projetados para medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização: vapor, 

tempo, temperatura ou vapor saturado.



CLASSE 4

 Multi-parâmetros:

 Utilizados para medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização.

 Indicam a exposição ao ciclo de esterilização.



CLASSE 5

 indicadores integrados:

 Projetados para reagir com todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, 

dentro de um intervalo específico de ciclo de esterilização.



CLASSE 6

 Simuladores:

Projetados para reagir com todos os parâmetros críticos do processo de esterilização. A leitura 

do indicador é capaz de mencionar possíveis falhas em algum parâmetro específico

Teste de Bowie-Dick, conforme Romano, 2010. p.2



CLASSE 6

 Para a sua realização faz-se um pacote com campos empilhados um sobre o outro

formando uma pilha de 25 a 28 cm de altura, no meio desta pilha coloca-se um papel

com fitas de autoclave ou fitas zebradas coladas em forma de cruzes, cobrindo toda a

superfície do papel. O pacote deve ser colocado acima ao dreno da autoclave, com

esta vazia. Processa-se então um ciclo a 132oC por 3 a 4 minutos. Se as fitas não

apresentarem homogeneidade na coloração indica que ocorreu a formação de bolhas

de ar e deve ser feita a revisão do equipamento. Este teste deve ser realizado todos os

dias, antes da primeira carga ser processada.
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