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INTRODUÇÃO

A termodesinfecção dos materiais semicríticos e não críticos significa uma desinfecção de alto nível para a eliminação microbiana na sua forma vegetativa e não na forma esporulada e assim espera-se a

presença mínima aceitável de UFC de bactérias após esse processo. Portanto, o conhecimento do crescimento bacteriano é fundamental para assim padronizarmos o melhor tempo de validade,

objetivando oferecer um material seguro durante a assistência prestada.

METODOLOGIA

Foram separados os materiais semicríticos e não críticos para realização do processo. As etapas de lavagem, desinfecção, embalagem, e armazenamento do material foram realizados na Central de

Esterilização do Hospital dos Fornecedores de Cana. As análises foram realizadas pelo LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS CONTROLBIO, através de teste de “Bioburden” (Contagem total de bactérias

e contagem de bolores e leveduras) e Identificação das amostras. Foram classificados 1 amostra de cada tipo de material semicrítico e não crítico que passam pelo processo de desinfecção Física

(termodesinfecção) à 80º por 10 min, utilizando embalagem Bag Clean. Foi incluído nesse processo os Materiais ventilatórios (conjunto micronebulizador adulto, máscara de O2, umidificador e

espaçador), borrifador e frasco p/ lavador de olhos.

O processamento dos materiais foi realizado dia 16/07/2020.

Ciclo de Respiratório (P1) N°: 17525 – Desinfecção a 80º por 10 min.

As amostras foram estocadas no a armazenamento do arsenal na Central de material, arsenal do centro cirúrgico, arsenal do setor UTI Geral A e arsenal do setor 2D, do Hospital Dos Fornecedores de

Cana. As amostras foram sendo encaminhadas para análise nos seguintes períodos:

• Zero dias de desinfecção – 16/07/2020 • 1 mês de desinfecção – dia 16/08/2020

•2 meses de desinfecção - 16/09/2020 • 3 meses de desinfecção – 16/10/2020

RESULTADOS

• zero dias de desinfecção - análise após 7 dias de processamento todos os materiais aprovados

• 1 mês de desinfecção - análise após 30 dias de processamento dos materiais

• 2 meses de desinfecção - análise após 60 dias de processamento dos materiais (reprovado)

• 3 meses de desinfecção - análise após 90 dias de processamento dos materiais (reprovado)

Concluímos que os materiais oferecem total segurança até 30 dias após processo de desinfecção de alto nível, mantendo apenas o crescimento bacteriano esperado pelo processo (1ufc bacteriana).

Vimos através dos estudos, que os materiais oferecem total segurança até 30 dias após ter passado pelo processo de desinfecção de alto nível, mantendo apenas o crescimento bacteriano esperado

pelo processo (1UFC bacteriana). Após esse período, houve um maior crescimento de bactérias no conjunto de micronebulizador adulto, espaçador, umidificador e máscara de O2 com detecção dos

seguintes agentes microbianos: Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Bacillus pumillus, Bacillus atrophaeus.

Portanto, é seguro manter a validação das embalagens após desinfecção de alto nível pelo período de 1 mês
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