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RESUMO 

Sabe-se que na prática assistencial do enfermeiro são utilizados inúmeros artigos médico-

hospitalares para a realização de técnicas, procedimentos e de cuidados diretos com o cliente 

e, além disso, existem várias marcas do mesmo produto disponível no mercado para compra. 

Pela inexistência de uma padronização ou Guidelines a respeito de como realizar os testes 

com estes artigos, criou-se uma tecnologia educativa no formato de cartilha de orientação para 

os gestores e enfermeiros responsáveis por emitir parecer técnicos sobre materiais que são 

submetidos a testes de qualidade e satisfação, como uma ferramenta para nortear a avaliação 

de produtos para a saúde. Foi delimitado como hipótese de estudo: A cartilha de pré-

qualificação de artigos médico-hospitalares (AMH) é um instrumento autoexplicativo eficaz 

para orientação dos enfermeiros na prática de pré-qualificação. Foram delimitados os 

seguintes objetivos que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa: Caracterizar como os 

enfermeiros pré-qualificam os AMH; avaliar o processo de pré-qualificação após aplicação da 

cartilha; e, construir um fluxograma do processo de pré-qualificação de artigos para a saúde 

em uma instituição pública. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo 

avaliação de tecnologias em saúde (ATS). Para melhor identificar como este profissional vem 

avaliando os artigos médico hospitalres analisou-se os 88 pareceres técnicos da gaze Hidrófila 

e da luva de procedimento, sendo 44 para cada artigo, onde 22 foram antes da cartilha e 22 

depois da cartilha. Inseriu-se os dados na Escala de Likert proposta para este estudo, onde 

foram somados manualmente os escores desta escala e atribuidos graus de satisfação das 

avaliações os 7 itens estabelecidos para cada artigo medico hospitalar. A hipótese deste estudo 

foi cofirmada uma vez que obteve-se um percentual de incremento de 78,5% nas informações 

técnicas contidas nas fichas de avaliação depois da aplicação da cartilha, o que permite uma 

avaliação mais consistente com mais características abordadas em relação aos AMH do 

estudo. 

 

PALAVRAS CHAVES: Gerenciamento; pré-qualificação; enfermagem; tecnologia educativa 

 

 

 

 

                                                      



ABSTRACT 

It is known that in nursing care practice numerous medical products are used for performing 

techniques, procedures and direct customer care and in addition, there are several brands of 

the same product available in the market to purchase. By a lack of standardization and 

Guidelines regarding how to perform the tests with these articles, we created an educational 

technology in the guidance booklet for managers and nurses responsible for format issue 

technical advice on materials that are subjected to quality tests and satisfaction as a tool to 

guide the evaluation of health products. materials from nurses. Was defined as research 

hypothesis: A primer for pre-qualification of medical products is an effective tool for self-

explanatory guidance of nurses in practice in the pre-qualification. The following objectives 

that guided the development of this research were defined: Build a flowchart of the pre-

qualification form to health in a public institution; characterize how nurses pre-qualify them 

AMH; evaluate the process of pre-qualification after application the booklet. This is a study of 

quantitative approach, the type of health technology assessment (HTA) To better identify how 

these professionals has been evaluating the hospitable medical articles, we analyzed the 

opinions of 88 technicians and Hydrophilic Gauze Glove procedure, being 44 for each article, 

which were 22 and 22 before the primer after the primer, and entered data in Likert scale 

proposed for this study, which were summed scores on this scale and assigned degrees of 

satisfaction rating established for 7 items each article medical hospital. The hypothesis of this 

study was confirmed once gave a percentage increase of 78.5% in the technical information 

contained in the evaluation sheets after applying the primer, allowing a more consistent 

evaluation with more features addressed in relation to AMH the study. 

 

KEYWORDS: Management; prequalification; nursing; educational technology 
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CAPITULO I 

 

“Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar ao contrário.”  

Albert Einstein 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O interesse em investigar a temática de pré-qualificação de artigos para saúde 

vinculada ao cuidado indireto prestado pelos profissionais de enfermagem se deu através da 

minha participação em um Projeto de Extensão vinculado a Pró-Reitora de Extensão da UFF 

(PROEX-UFF) que posteriormente se transformou em iniciação cientifica financiada pela 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) vinculada ao Núcleo 

de Estudo e Pesquisa em Cidadania e Gerencia em Enfermagem (NECIGEN) da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) que abordou o Gerenciamento de segurança 

sanitária nos serviços de saúde – monitoramento e avaliação de artigos médico-hospitalares 

pós-comercialização. 

Ao acompanhar a prática de enfermeiros através deste projeto por dois anos, e ao 

compartilhar informações com colegas de academia cientifica, identifiquei a carência do 

conhecimento do tema através de incertezas na prática de pré-qualificar os artigos médico-

hospitalares, relacionada à como analisar, o que observar e como gerar pareceres técnicos 

sobre estes artigos, evidenciando uma necessidade da inserção desta prática com mais 

informações e instruções, pois pressupomos que a falta de competência do enfermeiro para 

realizar a pré-qualificação interfere na qualidade do cuidado de enfermagem prestado, a 

medida que a não identificação de artigos que não atendam aos padrões de conformidade 

exigidos pelos órgãos responsáveis pode ocasionar eventos adversos que colocam em risco a 

segurança dos pacientes e profissionais.  

Ao analisar as práticas de aquisição de produtos nas instituições de saúde, identifica-se 

que as mesmas devem estar pautadas na coordenação de todo o processo necessário para, 

assegurar que, o suprimento dos insumos necessários para a prestação de cuidados em saúde 

esteja em conformidade com os requisitos de qualidade estabelecidos pelo processo 

produtivo, no tempo correto, com os melhores preços e condições de pagamento, de forma 

que a prestação dos serviços de saúde não sofram interferências prejudiciais (VECINA 

NETO; REINHARDT FILHO, 1998, p. 21).  

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regula a entrada de 

tecnologias no mercado brasileiro, inclusive artigos médico-hospitalares, e “demanda 

informação quanto a segurança, beneficio, indicação de uso e preço a ser praticado no 

mercado para autorizar a comercialização (registro) da tecnologia no país” (BRASIL, 2009, p. 

11).  
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Sabe-se que na prática assistencial do enfermeiro são utilizados inúmeros artigos 

médico-hospitalares para a realização de técnicas, procedimentos e de cuidados diretos com o 

cliente e, além disso, existem várias marcas do mesmo produto disponível no mercado para 

compra. 

A aquisição de artigos para a saúde sem uma análise criteriosa de qualidade e eficácia 

pode causar aos clientes e/ou profissionais danos à saúde (evento adverso) e/ou dificuldades e 

impossibilidades de exercer a prática profissional (queixa técnica), e isso causa de forma 

direta mais custos para instituição, riscos para o profissional e cliente, desperdício de material 

e de recursos financeiro da instituição (BRASIL, 2009, p. 8). 

No que se refere aos clientes de todo o serviço de saúde, seja público ou privado, este 

estudo se faz relevante, pois ao vivenciar um cuidado assistencial de saúde, o cliente submete-

se a procedimentos realizados com artigos para saúde adotados e disponíveis na instituição, e 

sabe-se que os materiais usados para o procedimento podem influenciar no resultado final 

desta assistência. Neste mesmo contexto, o presente estudo trará informações sobre a pré-

qualificação de artigos médico-hospitalares que poderão otimizar e incrementar a qualidade 

da assistência do paciente em questão. 

Em relação às instituições de saúde, estudos como este são relevantes, pois a prática 

assistencial realizada com fundamento na gerência baseada em evidências que levam a boas 

práticas gerenciais pode minimizar a incidência de erros, complicações, reduzir custos com 

gastos desnecessários e assumir a premissa de que pode-se adquirir artigos para saúde com 

menor custo e maior qualidade. 

Considerando as competências da profissão de enfermagem que através da Lei nº 

7.498/86 (BRASIL, 1986), regulamenta o exercício da profissão, o enfermeiro exerce funções  

assistenciais e/ou gerenciais, o que se torna imprescindível estudar as situações relacionadas 

com a gestão de artigos para saúde preconizando eficácia, eficiência e efetividade tendo como 

objetivo final o melhor cuidado de saúde possível prestado ao cliente. 

É um desafio para os profissionais de enfermagem articular, e entender, o cuidar e 

administrar como ações que se complementam para o ato de cuidar na totalidade do ser, e para 

tal, um enfermeiro com habilidades técnicas, conhecimento cientifico e atitudes humanas, 

minimiza riscos de complicações durante o exercício de sua função, além de adquirir saberes 

e prestar um cuidado pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), fato que torna 

relevante a realização deste estudo. 
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Admite-se a relevância deste estudo no âmbito da educação em enfermagem, uma 

vez que, as informações obtidas dos resultados deste trabalho sejam divulgadas e contribuam 

para uma gestão e prática pautadas e fundamentadas em conhecimento científico. 

Este estudo se justifica pelos hiatos de conhecimentos sobre a pré-qualificação de 

artigos para saúde a respeito de como realiza-la, sua principal função e como através desta 

pré-qualificação pode-se melhorar o cuidado assistencial, sendo esta ferramenta articuladora 

entre o cuidado direto/ indireto. 

Também pela inexistência de uma padronização ou Guidelines a respeito de como 

realizar estes testes, donde cada instituição desenvolve seu próprio protocolo, uma vez que, 

tenha essa estratégia adotada, o que torna a pré-qualificação sem parâmetros nacionais. Frente 

a esta dificuldade, em 2012 o grupo envolvido no desenvolvimento do projeto de pesquisa e 

extensão intitulado “Gerenciamento de Segurança Sanitária nos Serviços de Saúde – 

monitoramento e avaliação de artigos médico hospitalares pós-comercialização” criou uma 

tecnologia educativa no formato de cartilha de orientação (Apêndice 1) para os gestores e 

enfermeiros responsáveis por emitir parecer técnicos sobre materiais que são submetidos a 

testes de qualidade e satisfação, como uma ferramenta para nortear a avaliação de produtos 

para a saúde. 

Nesta cartilha elegeu-se dez itens mais utilizados nas redes de baixa, média e alta 

complexidade de assistência médica. Os itens são: Agulhas hipodérmicas, algodão hidrófilo, 

cateter de inserção periférica, compressa de gaze, equipo gotas e microgotas, esparadrapo, 

extensores, luva cirúrgica estéril e luva de procedimento, escalpe e seringa descartável. 

Neste estudo, optou-se por testar somente as instruções técnicas de avaliação de dois 

materiais existentes na cartilha: luva de procedimento e gaze. A escolha destes itens dentro 

dos dez itens disponível na cartilha se dá por serem itens básicos em inúmeros procedimentos, 

exigindo desta maneira uma boa avaliação de qualidade destes materiais por parte dos 

enfermeiros. 

Frente ao exposto, o objeto deste estudo é a cartilha de pré-qualificação para 

artigos médico-hospitalares (AMH) como um instrumento norteador na prática da pré-

qualificação destes artigos otimizando o cuidado assistencial. Foi delimitado como 

hipótese de estudo:  

A cartilha de pré-qualificação de artigos médico-hospitalares é um instrumento 

autoexplicativo eficaz para orientação dos enfermeiros na prática na pré-qualificação. 

A partir do objeto de pesquisa e da hipótese de estudo, foram delimitados os 

seguintes objetivos que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa: 
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 Caracterizar como os enfermeiros pré-qualificam os AMH 

 Avaliar o processo de pré-qualificação após aplicação da cartilha  

 Construir um fluxograma do processo de pré-qualificação de artigos para a 

saúde em uma instituição pública 

A organização estrutural deste estudo é apresentada a seguir: 

 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – neste capítulo é realizada uma revisão sobre a 

temática do estudo apresentando os principais conceitos que fundamentam o objeto de 

pesquisa; 

 3. CAMINHO METODOLÓGICO – este capítulo abordou as questões metodológicas 

referentes ao desenho da pesquisa, caracterização do cenário e dos sujeitos do estudo, 

os aspectos éticos, as técnicas e instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados 

e o método a ser aplicado para a análise dos dados; 

 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – os resultados da 

pesquisa são apresentados e discutidos a luz das bases conceituais que fundamentam o 

estudo; 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

“Não ande apenas pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os 

outros já foram.” – Alexander Graham Bell 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. GERÊNCIA DO CUIDADO 

Historicamente, as principais ações do enfermeiro estão voltadas para o processo de 

cuidar e de gerenciar, entretanto, estas ações muitas vezes encontram-se de maneiras distantes 

na prática do dia-a-dia. Segundo Chaves, Camelo e Laus (2011) “vivenciamos um paradigma 

emergente, que se refere ao gerenciamento focado no cuidado de enfermagem, em uma ótica 

que articule gerência e assistência tendo como centralidade o usuário do serviço de saúde e o 

cuidado em uma abordagem que extrapole o tecnicismo”, e caminhe para umas das maiores 

preocupações do SUS, a integralidade da atenção. 

Ao assistir um cliente, os enfermeiros prestam o cuidado conforme preconizado em 

sua formação, de modo a atender a todas as suas dimensões, quais sejam na prevenção, 

promoção, tratamento e reabilitação, mobilizando técnicas e recursos diferentes para cada 

situação. Deve-se cuidar de forma biológica, entretanto não exclusivamente, e para tal feito, 

ter conhecimentos, habilidades e atitudes que embasem sua gerência do cuidado (SANTOS; 

LIMA, 2011). 

A gerência do cuidado envolve o gerenciamento de recursos materiais, quando solicita 

os materiais, faz previsões, provisões, compõem comissões, avalia com pareceres técnicos, 

entre outros. Envolve o gerenciamento do capital humano, quando coordena e divide o 

trabalho de sua equipe, capacita seus funcionários, elabora escalas, dimensiona, entre. 

Gerencia o recurso físico quando elabora um fluxograma de serviço a fim de otimizar o 

ambiente terapêutico. Além disso, cria o vinculo/intermediação com família, clientes e equipe. 

Apesar disto, segundo Christovam (2012, p. 735) “ao realizar um extenso 

levantamento na literatura nacional sobre gerência do cuidado de enfermagem foi constatada a 

inexistência de um conceito estruturado, que norteasse ou que tivesse aderência à prática que 

é desenvolvida nos cenários hospitalares”. Sabe-se que os enfermeiros atuam em diversos 

ambientes, seja na saúde coletiva, na emergência hospitalar, na enfermaria, em um 

ambulatório de lesões, mas a essência de seu cuidado não difere entre um ambiente e outro, 

mantêm-se no cliente e seu bem estar, e para tal, necessita de uma gerência do cuidado bem 

estruturada. 

Gerenciar o cuidado, não é sinônimo de somente prestar os cuidados diretos, é 

também subsidiar e garantir através de ações e decisões gerenciais, um local de trabalho 

adequado organizado, insumos apropriados para a prestação do cuidado, tomada de decisão 

consciente, e conhecimento das leis e resoluções vigentes em prol da profissão e do cuidado. 
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Articular o cuidado direto e indireto objetivando o melhor cuidado do cliente possível é um 

das ações do gerenciamento do cuidado. 

Assim, neste estudo entende-se que as ações de gerência do cuidado, conforme 

definido por Christovam (2012, p. 739) envolvem: 

(...) uma relação dialética entre o saber-fazer gerenciar e o saber-fazer cuidar. A 

dialética do termo estabelece um jogo de relações que resulta em um processo 

dinâmico, situacional e sistêmico, que articula os saberes da gerência e do cuidado 

possibilitando a existência de uma interface entre esses dois objetos na prática 

profissional. O saber-fazer da gerência do cuidado de enfermagem ancora-se na 

dimensão ontológica, de caráter expressivo, à medida que envolve conhecimento 

científico, ético, estético e pessoal acerca da complexidade do homem no que se 

referem às singularidades, multiplicidades e individualidades e, sua relação e 

inserção nos diferentes contextos de vida. Este saber-fazer também ancora-se em 

uma dimensão técnica e da tecnologia, de caráter instrumental, a qual envolve 

conhecimento científico e pessoal, habilidade técnica, competência gerencial e 

assistencial.  

2.2. AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE 

Existe uma crescente preocupação dos gestores de saúde no que tange à gastos 

empregados em tecnologias em saúde que, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, p. 

1) “definem-se como tecnologias em saúde medicamentos, equipamentos, procedimentos 

técnicos, sistemas organizacionais, educacionais e de suporte, programas e protocolos 

assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à 

população”, conforme mostra a figura 1. 

 

 

 

 Fig. 1 - Espectro de tecnologias em saúde. 

   Fonte: BRASIL (2009). 
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Ainda pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p. 19) “observam-se tecnologias 

que o senso comum considera como tecnologias na área de saúde, aqui chamadas de 

tecnologia biomédica, que são os equipamentos e medicamentos”, neste cenário entende-se 

por equipamentos “aqueles que interagem diretamente com os pacientes”, o que inclui 

seringas, cateteres, gaze, luvas de procedimento, sondas, entre outros.  

Para melhor compreensão das informações e frente à ausência de um termo único e 

unanime, adotaremos dentro da tecnologia biomédica a terminologia artigos médico-

hospitalares para expressar todo e qualquer artigo utilizado para técnica assistencial prestada 

ao cliente excluindo medicamentos e equipamentos duráveis como: aparelho de 

eletrocardiograma, máquina de Raio-X, aparelho para ultrassonografia, entre outros. Segundo 

a ANVISA (Agencia nacional de vigilância sanitária) (BRASIL, 2010, p. 8), “é importante 

ressaltar que os artigos médico-hospitalares representam a metade dos produtos utilizados nos 

procedimentos clínicos” e diante desta informação esclarece que “a aquisição de artigos com 

qualidade comprometida eleva também o tempo gasto pelos profissionais de saúde na 

realização de sua rotina de trabalho”. 

Uma vez identificada à necessidade da contenção de gastos pensa-se em estratégias 

para adquirir artigos médico-hospitalares com baixo custo e máxima eficácia possível, e desta 

forma a assistência seja otimizada através dos insumos comprados e disponíveis na 

instituição, onde uma análise prévia e criteriosa destes insumos evitaria ou minimizaria os 

riscos de falhas, danos e riscos. 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, p. 1) define que 

Há flagrantes problemas em três frentes da gestão pública: o uso das tecnologias que 

não dispõem de eficácia constatada; outras sem efeito, ou com resultados deletérios, 

que continuam sendo utilizadas; e as eficazes que apresentam baixa utilização.[...] 

Ao atestar essas contradições no sistema, o Poder Público, em sua função 

reguladora, tem recorrido às evidências científicas como ferramenta balizadora para 

priorizar devidamente as tecnologias a serem incorporadas em seus sistemas de 

saúde. Assim, fez-se imprescindível a implementação de um novo campo da 

pesquisa: a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). 

 Fica evidente que a gestão de artigos para saúde está além de somente comprar e 

disponibilizar para uso compreende um processo de avaliação pautado em uma avaliação 

legal, técnica e funcional que qualificará estes artigos dentro das leis vigentes do Ministério 

da Saúde e ANVISA, sendo adotados protocolos sistematizados, elaborados especificamente 

para esta avaliação com características gerais e especificas de cada artigo para saúde. 

 A avaliação de tecnologia em saúde compõe um processo maior de vigilância 

sanitária que deve ser realizada como um ciclo, sempre que surgir ou atualizar novas 
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tecnologias faz-se necessário uma nova avaliação, pois espera-se diante de tantos avanços 

tecnológicos e estudo clínicos que inserem estes avanços na prática de saúde, que ao passar 

dos anos estes artigos médico-hospitalares sejam inovados e agregados valores cada vez mais 

tecnológico. (Figura 2). 

 

 

                               Fig. 2 - Ciclo de vida da tecnologia em saúde. 

                                      Fonte: ANVISA, 2008 

 

 

2.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

 

Sabe-se que o serviço de saúde de uma instituição pública trabalha com um 

quantitativo elevado de artigos médico-hospitalares, não somente pela quantidade destes 

artigos utilizados nos procedimentos prestados, mas tendo em seu planejamento uma previsão 

destes artigos para um aumento da demanda, uma emergência assistencial como surtos, 

desastres, campanhas, entre outros. 

Existem inúmeras estratégias a serem adotadas pelas instituições de saúde para 

subsidiar os processos de aquisição de artigos médico-hospitalares. O cumprimento de 

requisitos legais exigidos pela ANVISA, leis federais e estaduais vigentes, especificação do 

produto de acordo com ä necessidade da instituição, entre outros. 

Os fundamentos legais da licitação pública se baseiam na Lei nº 8.666
1
, de 21 de 

junho de 1993, e na Lei nº 10.520
2
, de 17 de julho de 2002. Através destas leis tem-se um 

aparato legal a respeito da aquisição de artigos pelo menor preço e com uma boa qualidade. 

                                                           
1
 A Lei º 8.666 de 21 de junho de  1993 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências e na 
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Entretanto, independente da estratégia adotada, “a especificação técnica dos artigos 

antes da sua aquisição minimiza os problemas decorrentes do não atendimento deste produto 

às especificidades do procedimento no qual ele será utilizado” (BRASIL, 2010, p. 8). 

Em geral, cria-se um edital licitatório para compra destes artigos onde constam todas 

as exigências que a instituição preconiza, como os documentos necessários da empresa, de 

cada artigo licitado, as especificações de cada item e a quantidade desejada pela instituição. 

Espera-se que em um processo licitatório tenha várias empresas interessadas para que a 

compra seja dinâmica e vantajosa no âmbito da disputa por menor preço. 

Para que a aquisição de materiais seja feita de forma a atender as necessidades reais 

da instituição, deve-se pensar na criação de uma comissão responsável pelo levantamento dos 

procedimentos realizados na instituição para que assim consiga estabelecer quais artigos 

médico-hospitalares deverão compor o cartel de insumos, e assim padronizá-los de forma a 

preconizar assiduidade e qualidade destes artigos (BRASIL, 2008). 

Esta comissão será responsável pelas avaliações técnicas destes artigos e para tal, 

deverá criar instrumentos técnicos pautados em evidencias para que seja feito um 

levantamento da qualidade dos insumos a serem utilizados na instituição, e para isto, esta 

comissão necessita entender o universo de sua instituição no que diz respeito ao tipo de 

atendimento, de procedimento, estar envolvido com as comissões existentes, ter um 

planejamento seguro de articulação com toda a equipe gestora e ter conhecimento 

aprofundado das leis que regem as licitações. 

A ANVISA (BRASIL, 2008, p. 12) ressalta “a padronização é o ponto inicial do 

processo de gestão de artigos e é realizada através de processo administrativo conforme 

preconiza a Lei 9.784/99. Executada por estruturas institucionais, comissão, por exemplo”.  

Através da formação desta comissão e das leis vigentes para aquisição pública de 

produtos para saúde pensa-se em estratégias para englobar algumas necessidades da 

instituição, como: otimização dos recursos financeiros, do capital humano, qualidade na 

assistência pautada em materiais eficazes e disponibilidade dos mesmos. Neste contexto, 

elege-se a pré-qualificação dos artigos médico-hospitalares como estratégia para otimizar a 

gerência do cuidado de forma a subsidiar a assistência através de decisões gerenciais. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2
 A Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
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2.4. PRÉ- QUALIFICAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 

No que se diz respeito à pré-qualificação “a aquisição de artigos sem análise da 

qualidade para o uso em serviços de saúde pode resultar na ocorrência de eventos 

indesejáveis, pode levar ao agravamento da condição de saúde do paciente, colocar em risco a 

saúde do profissional”, e concomitante a isto, “significar desperdício de recursos financeiros 

investidos na compra de artigos que não atendam ao propósito a que se destinam” (BRASIL, 

2008, p. 7). 

Para a ANVISA (BRASIL, 2010, p. 8) “a maioria dos estabelecimentos assistenciais 

de saúde já experimentou a compra de artigos que não atendem às mínimas exigências de 

segurança e efetividade ou que não cumprem as especificações contratadas no seu registro 

junto a ANVISA”. Isso demonstra que por mais que o artigo seja certificado pela ANVISA na 

oportunidade do seu registro, não significa que ele atenda as exigências especificas que cada 

instituição pretende daquele artigo. 

Cada instituição de saúde deve fiscalizar, avaliar os riscos e promover uma vigilância 

ativa acerca dos produtos disponibilizados para que seja prestada a assistência, e isso implica 

em avaliar e acompanhar o desempenho de centenas de artigos para saúde o que torna um 

trabalho longo, cuidadoso e que não deve ser interrompido uma vez que a assistência á saúde 

não cessa. 

O papel da pré-qualificação de artigos é auxiliar na seleção e eleição dos produtos 

mais adequados e indicados para aquisição e uso, resultando em melhoria na técnica e na 

proteção. O processo desta qualificação compreende fases de obtenção de informações e 

realização de uma série de avaliações legal, técnica e funcional para servir de embasamento 

para a aceitação ou recusa do artigo para compra (BRASIL, 2010, p. 8). 

Vale salientar que existem várias marcas disponíveis no mercado referente ao mesmo 

artigo no que diz respeito a essência, entretanto todas as marcas cogitadas à compra devem ser 

testadas e aprovadas por critérios pré-estabelecidos pela instituição, por exemplo, existem 

várias marcas de agulhas hipodérmicas entretanto algumas marcas demonstram atender 

melhor os critérios de qualidade estabelecidos pelas instituições de saúde em relação a 

especificação dos seus insumos. 

Frequentemente, “nas licitações, a prerrogativa legal de ‘vincular o menor preço à 

qualidade do produto’, como determinam as leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, não é bem utilizada pela equipe responsável pelo processo 
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licitatório” (JACOB, 2004 apud BRASIL
3
, 2010, p. 8). Isto pode acarretar em ônus para a 

instituição sob a ótica de gastos desnecessários com equipamentos, podem não ter qualidade 

ou um custo muito elevado com artigos de qualidade que poderiam ter sido adquiridos de 

marcas igualmente pré-qualificada por um custo menor. 

Além disso, a tomada de decisão realizada frente à aquisição de produtos mais 

baratos com qualidade inferiores desencadeia uma série de problemas de qualidade no 

processo do cuidar, como gasto maior da técnica, uso exagerado do artigo, técnica dificultada 

pelo insumo e cuidado prestado de uma maneira não satisfatória. 

A qualificação, segundo a ANVISA, consiste em dez fases que deverão ser 

operacionalizadas pela comissão eleita pela instituição, e esta comissão deve ser composta por 

profissionais especializados em para cada área do insumo destinado, resultando assim em 

pareceres técnicos baseados cientificamente em cada área destinada da saúde (BRASIL, 2010, 

p. 11-12). Neste sentido, esquematizei na (figura 3) as fases propostas pela Agência sendo a 

primeira fase a de planejamento, padronização e definição de compras. 

 

 

                                                           
3
 BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Pré-qualificação de 

artigos médico-hospitalares: estratégia de vigilância sanitária de prevenção. 2010 
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Fig. 3 - Fase de qualificação dos AMH. 

                                                Fonte: a própria autora, 2014. 

 

Como pode ser observado, na quarta fase espera-se que a instituição tenha realizado 

a pré-qualificação dos artigos e tenha uma padronização dos mesmos, para em seguida 

realizar a compra. Em um geral o processo de pré-qualificação se dá da seguinte forma: 

através de um chamamento público publicado no diário oficial e nos meios de comunicação 

preferíveis pela instituição, faz-se o convite para as empresas que se interessam em 

disponibilizar materiais referente ao que a instituição pretende adquirir em seu processo 

licitatório, para que sejam testadas e pré-qualificadas de acordo com as exigências técnica e 

legal da instituição segundo edital da mesma. 

Por saber que esta estratégia de pré-qualificar os artigos pode de forma técnica 

excluir artigos, mesmo que momentaneamente, que não estejam com sua conformidade ou 

artigos que apresentam qualidade inferior ao que se espera para sua performance, faz-se 

necessário uma maior inserção do tema nas equipes gestoras das unidades de saúde e 

principalmente da equipe de enfermagem, por ser em grande maioria, a responsável pelos 
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pareceres técnicos dos artigos médico-hospitalares. Desta forma o paciente, o profissional e a 

instituição se beneficiam. 

 

2.5. TECNOLOGIA EDUCACIONAL: CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA PRÉ-

QUALIFICAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAÚDE 

 

No ano de 2011 ingressei em um projeto de extensão vinculado a UFF que tinha como 

temática principal o monitoramento de artigos médico-hospitalares. Este projeto tinha como 

campo de estudo a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, especificamente a comissão de 

padronização e avaliação de materiais médico hospitalares do ano de 2011 e 2012.  

Ao vivenciar a prática de monitoramento de materiais, identifiquei uma dificuldade da 

comissão em, através de pareceres técnicos da rede de saúde de Niterói, identificar e avaliar a 

qualidade dos materiais que estavam sendo licitados e adquiridos para assistência médica 

hospitalar e ambulatorial no referido município. 

Esta dificuldade se dava, pois, os poucos pareceres técnicos que eram enviados à 

comissão não continham informações conclusivas acerca de uma marca ou produto, tornando 

o instrumento parecer técnico, uma via de reclamação informal, quando na verdade deveria 

ser um registro formal e técnico com informações de qualidade, eficácia e eficiência de 

marcas e produtos. 

Segundo Pina (2006 p. 3), “a dificuldade de comunicação no trabalho em saúde é um 

dos principais e atuais problemas de gestão nos serviços, e impacta diretamente na saúde da 

população”, e através dessa premissa pensei em construir um material que orientasse e 

atualizassem os profissionais no que tange a avaliação dos artigos medico hospitalares, para 

que a saúde da população não fosse prejudicada de uma forma indireta ao cuidado 

assistencial. 

Para a construção da cartilha de orientação para pré-qualificação de artigos para saúde 

(versão 1)  para enfermeiros e gestores de saúde, selecionou-se 10 itens: agulhas 

hipodérmicas, algodão hidrófilo, cateter de inserção periférica, gaze hidrófila, equipo gotas e 

microgotas, esparadrapo, extensores, luva cirúrgica estéril, luva de procedimento, escalpe e 

seringa descartável. A escolha desses itens se deu, por serem utilizados em todas as 

complexidades do cuidado, sendo ela na unidade básica de saúde ou hospitalar. 

Comumente entende-se a palavra tecnologia referenciando-a com máquinas, 

equipamentos complexos eletronicamente, quando na verdade tecnologia perpassa todo 

conhecimento desenvolvido e gerado para criação de um conhecimento que corroborará para 
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a produção de algo. Segundo Merhy (2002 p.4), “tecnologia não se refere exclusivamente a 

equipamentos, máquinas e instrumentos, mas também a certos saberes acumulados para a 

geração de produtos e para organizar as ações humanas nos processos produtivos, até mesmo 

em sua dimensão inter-humana”. 

Tecnologia em saúde torna-se um conceito difícil e desafiador por se tratar de uma 

área onde se trabalha com máquinas de Raios X, máquinas de ultrassonografia, monitores 

cardíacos, computadores entre outros aparelhos eletrônicos tão difundidos e utilizados na 

prática assistencial, entretanto, Figueiroa (2000 p. 3) levanta que “para a enfermagem, as 

tecnologias são um conjunto de ferramentas capazes de oferecer por si mesmas múltiplas 

alternativas, sendo significativas no sentido de conduzir e aperfeiçoar os cuidados de 

enfermagem dando respostas e enriquecendo a prática profissional de cuidar”. 

Segundo Merhy (2006 p.8),“discutir tecnologia não é discutir equipamento e nem o 

moderno e o novo, mas discutir o proceder eficaz de determinados saberes procurando dessa 

forma, construir procedimentos de intervenção nos processos da saúde e da doença, que 

produzam o efeito desejado” 

Para a construção desta tecnologia educativa, levantaram-se alguns conteúdos sobre a 

tecnovigilância no que tange o monitoramento dos artigos médico-hospitalares, assim como 

orientações gerais e especificas dos itens selecionados, onde estes foram escolhidos através de 

uma análise de utilização em ambientes variados para prestação do serviço de saúde. A figura 

4 resume os passos da criação da tecnologia educativa. 

 

                              Fig 4. Esquema das etapas para construção da Cartilha 

                                 Fonte: a própria autora, 2014. 

Como já exposto anteriormente, para este estudo optou-se em validar dois dos dez 

itens que compõem a cartilha de pré-qualificação de artigos para saúde, que são a Luva de 
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procedimento e a gaze hidrófila. Na tecnologia educativa, cada item selecionado possui 

informações técnicas especificas a serem avaliadas, encontradas nos quadros 1 e 2 deste 

estudo. 

Quadro 1 - Informações técnicas sobre Luva de Procedimento contidas na Cartilha. 

                  Niterói, 2014.  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – LUVA DE PROCEDIMENTO 

Se a embalagem está integra e firme 

Devem ser compostas de coloração homogênea 

Não deve conter furos 

Não deve conter excessos de deposição de látex (pontos de nós) e sem pontos de 

baixa resistência; 

Apresentar identificação de numeração de tamanho na caixa do produto; 

Ter punho resistente com elasticidade 

Oferecer facilidade de calçamento 

Possuir na embalagem informações sobre o tipo de lubrificante, se é antialérgica 

e/ou antiderrapante; 

Não possuir excesso/ escassez de pó bioabsorvível (a base de amido de milho); 

Permitir perfeito ajuste de dedos, mãos e punho; 

Recomendado nível de proteína menor que 100 μg/ grama 
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Quadro 2. Informações técnicas sobre Gaze Hidrófila contidas na Cartilha do estudo. Niterói, 

2014. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – GAZE HIDRÓFILA 

Possuir sua embalagem integra e firme; 

Ter as bordas bem aparadas 

Não conter fios soltos; 

Não desprender partículas, 

Não desfiar; 

Ser isenta de resíduos; 

Não ter sido tratada com alvejante óptico. Ao colocar o artigo à luz 

ultravioleta, o mesmo não poderá apresentar fluorescência; 

Não apresentar resíduo de amido (meio de cultura para bactérias). Pingar 

2 ou 3 gotas, na compressa seca, de uma solução a base de iodo (6 gotas 

de iodo a 2% + 30 ml de água), e fazer a leitura: 

 Amarelo = ausente; 

 Verde = moderada; 

 Azul/ violeta = alta presença. 

 

Possuir adequada capacidade de absorção; 

Ser inodora; 

 

Por entender que as normas técnicas dos produtos e Normas Regulamentares estão em 

constante atualização, fez-se uma busca no banco de dados da ANVISA acerca de conceitos e 

exigências novas de 2011 até 2014 e elaborou-se a versão 2 da cartilha de pré-qualificação de 

artigos para saúde, que encontra-se anexada neste estudo.(Apêndice1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

“Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades 

desaparecerem e os obstáculos sumirem.” 

John Quincy Adams 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/john_quincy_adams/
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo avaliação de tecnologias em 

saúde (ATS). Segundo Brasil (2006) os estudos do tipo ATS constitui:  

 

 

um processo abrangente de investigação das conseqüências clínicas, econômicas e 

sociais da utilização das tecnologias em saúde, emergentes ou já existentes, desde a 

pesquisa e desenvolvimento até a obsolescência. Apresenta como fontes de 

investigação: eficácia, efetividade, segurança, riscos, custos, relações de custo-

efetividade, custo-benefício e custo-utilidade, eqüidade, ética, implicações 

econômicas e ambientais das tecnologias, entre outras variáveis envolvidas na 

tomada de decisão dos gestores em saúde. 

 

 

O objetivo da ATS é prover informações para a tomada de decisão tanto política 

quanto clínica. As propriedades essenciais da ATS são a sua orientação para a tomada de 

decisão e o seu caráter multidisciplinar e abrangente (BRASIL 2010) 

A ATS tem se preocupado e trabalhado nas questões voltadas para efeitos adversos e 

queixas técnicas relacionadas com o uso de tecnologias para saúde. Vale ressaltar que como 

atualmente vincula-se erroneamente tecnologia e eletrônicos, reforça-se em entender 

tecnologia como uma articulação do saber técnico e cientifico e sua aplicação em ferramentas 

e/ou materiais criados a partir deste saber, portanto os artigos médico-hospitalares são 

tecnologias que ao passar dos anos vão sofrendo aperfeiçoamento e modificações de acordo 

com a demanda de mercado. 

O estudo foi desenvolvido em duas unidades de saúde do município de Niterói: 

Policlínica de Jurujuba e Hospital Municipal Carlos Tortelly, ambas públicas e vinculadas a 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS-Niterói), entretanto o Hospital Municipal 

Carlos Tortelly é a unidade piloto por possuir o maior numero de enfermeiros que 

participaram do estudo e  com isso responderam o questionário proposto. 

Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: enfermeiros pertencentes ao quadro efetivo 

das instituições de estudo e que estavam ativos durante a coleta de dados. Os critérios de 

exclusão foram: enfermeiros que nas instituições da pesquisa exerciam cargo de técnicos de 

enfermagem. 

Para demonstrar como pode ser feito um planejamento acerca da pré-qualificação dos 

AMH, elaborou-se um fluxograma das etapas da pré-qualificação em uma instituição pública 

de saúde. 

 Ao elaborar um fluxograma do processo de pré-qualificação de artigos em uma 

instituição pública para a saúde de uma forma genérica, ou seja, sem considerar uma 
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instituição especifica como exemplo, pode-se visualizar de uma forma mais clara e pontual 

cada etapa deste processo, fornecendo desta maneira um subsidio para ATS e uma melhor 

ótica do momento favorável para pré-qualificação. 

Para caracterizar como os enfermeiros pré-qualificam os AMH e coletar os dados, 

elaborou-se uma ficha de avaliação de materiais (Apêndice 2) com identificação setorial de 

trabalho e critérios positivos e negativos do produtos e  foi pedido para que os mesmos 

avaliassem os dois itens: luva de procedimento e gaze hidrófila de acordo com o que estão 

acostumados a fazer no seu dia-a-dia de prática e registrem nesta ficha de avaliação de 

material. Os produtos foram disponibilizados no ato da avaliação pelo pesquisador para os 

participantes. 

Vale ressaltar, que a marca do material disponível no momento da avaliação foi 

indiferente para a pesquisa, uma vez que o objetivo é identificar quais e quantos itens acerca 

dos materiais em estudo os enfermeiros analisam na avaliação técnica, independente da marca 

ter mais pontos positivos e negativos ou vice-versa. 

Os enfermeiros preencheram a ficha de avaliação de maneira livre e após o termino foi 

solicitado que lessem a cartilha de pré-qualificação de artigos médico-hospitalares na parte 

sobre luva de procedimento e gaze hidrófila e reavaliassem os artigos em estudo após a 

leitura. 

A análise dos dados foi feita através da análise das fichas de avaliação de material 

(Apêndice 2) preenchidos antes e depois da aplicação da cartilha por cada enfermeiro. Foi 

avaliada a quantidade de informação técnica dos artigos médico hospitalares através de uma 

Escala de Likert (Apêndices 3 e 4) com critérios para avaliação da luva de procedimentos e 

gaze hidrófila. 

Esta Escala de Likert (Apêndices 3 e 4) analisa o aparecimento dos critérios  na 

avaliação realizada pelos enfermeiros, indo de uma pontuação máxima de 4 pontos para cita 

na integra o critério, 3 pontos para cita parcialmente o critério, 2 pontos para cita de forma 

imprecisa o critério e 1 para não cita o critério, como pode ser observada abaixo na figura 5. 
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Figura.5- Esquema da pontuação para as Escalas de Likert 

Fonte: Própria autora, 2014. 

 

 Optou-se pelas pontuações, uma vez que ao avaliar os artigos os enfermeiros poderiam 

citar os critérios de formas diferentes, ou seja, de forma parcial ou imprecisa, o que demonstra 

que o mesmo sabe da existência do dado técnico, entretanto não discorreu de forma concisa.  

Cada Escala de Likert do estudo em questão, possui 7 critérios estabelecidos frente as 

normas técnicas vigentes e funcionalidades de dia-a-dia esperadas destes dois artigos medico-

hospitalares. 

Segundo Polit e Beck (2011 p 257), “a escala Likert consiste de várias afirmações 

declaratórias (ou itens) que expressam um ponto de vista sobre um assunto.Os responsáveis 

são solicitados a indicar o grau em que concordam ou discordam da opinião expressão pela 

afirmação”. 

Analisou-se as características essenciais de qualidade, eficiência e eficácia dos artigos 

médico-hospitalares preconizados para uma assistência com qualidade e custo/beneficio 

melhor possível através dos pareceres técnicos emitidos antes e depois da aplicação da 

cartilha. Buscou-se atenuar a probabilidade de perdas durante a etapa de coleta de dados, a 
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fim de que não prejudique os resultados da pesquisa. A produção dos dados com os 22 

enfermeiros está ilustrada abaixo na figura 6.  

 

 

Figura 6. Esquema da produção de dados através dos juízes-especialistas 

Fonte: Própria autora, 2014 

 

Para melhor identificar como estes profissionais vem avaliando os artigos médico-

hospitalres, analisou-se os 88 pareceres técnicos da Gaze Hidrófila e da Luva de 

Procedimento, sendo 44 para cada artigo, onde 22 foram antes da cartilha e 22 depois da 

cartilha, e inseriu os dados na Escala de Likert proposta para este estudo, onde foram somados 

manualmente os escores desta escala e atribuidos graus de satisfação das avaliações os 7 itens 

estabelecidos para cada artigo médico-hospitalar, receberam pontuações de 4 (maior número) 
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e 1 (menor número), onde o maior numero está relacionado com Cita o critério na integra e o 

menor numero Não cita o critério, destacado anteriormente na figura 5. 

Para a obtenção do Escore Total, multiplicou-se a quantidade de vezes que o criterio 

apareceu nas avaliações dos enfermeiros vezes o número correspondente na Escala de Likert, 

por exemplo, para Gaze hidrófila, o critério: ser inodora, aparece 15 vezes em cita na íntegra e 

7 vezes em não cita (depois da aplicação da cartilha) portanto multiplicou-se 15 x 4 (número 

referente para cita na íntegra) somou-se com a multiplicação de 7 x 1 (número referente para 

não cita) totalizando um valor de 67 pontos.  

Os dados foram organizados em dois quadros, um para Luva de procedimento e um 

para Gaze hidrófila, onde se utilizou uma escala Likert para quantificar o aparecimento dos 7 

critérios nas avaliações dos enfermeiros nos momentos antes e depois da cartilha  e criou-se o 

Grau de avaliação para caracterizar cada critério. Este processo está ilustrado na figura 7. 

 

 

Figura.7 – Processo de organização e análise dos dados 

Fonte: Própria autora. 

Este estudo é parte do projeto maior intitulado “Gerenciamento de Segurança Sanitária 

nos Serviços de Saúde: monitoramento e avaliação de artigos médico-hospitalares pós-

comercialização”, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP)/UFF sob nº CEP CMM/HUAP 332/11, CAAE: 

0348.0.258.000-11. O anonimato dos participantes e a autorização para a sua participação 

obedeceram a RESOLUÇÃO 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. Cabe destacar que a coleta de dados foi realizada no período de 

Março a Abril de 2014. 
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CAPITULO IV 

 

“A satisfação está no esforço e não apenas na realização final.”  

Mahatma Gandhi 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados encontrados no estudo, 

onde buscou-se testar à hipótese deste estudo. Discute-se então, os aspectos levantados 

nas respostas dos questionários realizados com os sujeitos. Deste modo, foram 

construídas duas categorias, para atender aos objetivos do estudo, assim distribuídas: 

Categoria 1 - Enfermeiros e sua prática de avaliação de artigos médico-hospitalares e a 

tecnologia educativa; Categoria 2 - O planejamento para a estratégia pré-qualificação. 

 

4.1 ENFERMEIROS E SUA PRÁTICA DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-

HOSPITALARES E A TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

 

Para melhor compreender a prática do enfermeiro no processo de pré- 

qualificação, propôs-se neste estudo caracterizar como os mesmos avaliam os AMH e e 

para tal elaborou-se os quadros  1 e 2, o que possibilitou a análise e interpretação dos 

resultados das Escalas de Likert para esta caracterização, no que tange a avaliação da 

luva de procedimento e da gaze hidrófila, respectivamente. Foram realizadas 44 

avaliações para luva de procedimento e 44 para gaze hidrófila, ambas contendo 22 

avaliações antes e 22 avaliações depois do conhecimento da cartilha. 

Neste estudo optou-se por caracterizar a categoria enfermeiros e não considerar 

dados pessoais, como tempo de formado, cursos de especialização, idade, sexo, entre 

outros, pois o objetivo foi caracterizar como os enfermeiros estão avaliando os 

materiais, independente de fatores pessoais. 

O grau de avaliação foi quantificado em Satisfatório, Mediano e Insatisfatório , 

através do escore total onde seu mínimo de pontos possivel para este estudo é de 22 e o 

máximo de pontos é de 88, com isso,  caracterizado em Satisfatorio para escore total 

entre 88 e 66 (pontuação máxima), Mediano para escore total entre 65 e 44 e 

Insatisfatória para escore total entre 43 e 22 ( pontuação minima), ilustrado abaixo na 

figura 9. Estes valores foram estabelecidos através de uma média entre os valores 

máximos e minimos. 
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Fig. 9 – Grau de Avaliação em relação ao escore total da escala de Likert 

 Fonte: A própria autora, 2014. 

 

Para melhor discussão desta categoria, criou-se duas sub-categorias divididas 

entre a luva de procedimento e a gaze hidrófila. Optou-se por esta divisão, uma vez que 

a avaliação destes artigos foram realizadas de formas separadas e por cada um conter 

características individuais. 

 

 

4.1.1 Luva de Procedimento 

 

A ANVISA (2010) afirma que “a vigilância pós-comercialização (conhecida 

como Vigipós) deve ser capaz de detectar precocemente problemas relacionados a 

produtos e outras tecnologias e desencadear as medidas pertinentes para que o risco seja 

interrompido”. Para que esta vigilância seja realizada de forma eficaz na identificação 

de falhas e problemas com os artigos médico-hospitalares, faz-se necessário uma boa 

práxis de avaliação destes artigos. 

Para critérios de avaliação da luva de procedimento, selecionou-se 7 

informações técnicas contidas na cartilha que seriam possíveis de serem realizadas no 

cenário de estudo, como mostra o quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3. Critérios para avaliação da luva de procedimento 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA LUVA DE PROCEDIMENTO 

Devem ser composta de coloração homogênea 

Não deve conter furos 

Favorecer a sensibilidade ao tato 

Oferecer facilidade de calçamento 

Ter punho resistente com elasticidade 

Não possuir excesso/escassez de pó bioabsorvível ( talco) 

Permitir perfeito ajuste dos dedos, mãos e punho 

          Fonte: a própria autora 2014. 

 

 Desta forma, analisando como a luva de procedimento foi avaliada pelos 22 

enfermeiros no momento antes de conhecer a cartilha do estudo, percebeu-se que dois 

critérios não foram citados pelos 22 enfermeiros: Não deve conter furos e Oferecer 

facilidade de calçamento, o que demonstra que estes critérios não foram cogitados para 

avaliar a luva ou se foram, não foram considerados relevantes para registro nas 

avaliações.  

Depois da aplicação da cartilha, estes critérios foram citados por 16 e 10 

enfermeiros respectivamente. Esse aparecimento dos critérios acima, na avaliação 

sugere que os mesmos foram considerados relevantes por 72% e 45% (Não deve conter 

furos e Oferecer facilidade de calçamento  respectivamente) dos enfermeiros após o 

acesso a cartilha, o que levanta a ideia do não conhecimento prévio destes dois critérios. 

Somente 01 enfermeiro citou o critério Devem ser composta de coloração 

homogênea, com a seguinte avaliação: “Composta de coloração homogênea”, 

caracterizando desta forma o critério Cita na íntegra, os outros 21 enfermeiros não 

citaram o critério, totalizando 25 pontos para o critério, obtendo o grau de avaliação 

insatisfatório. Depois da aplicação da cartilha, 18 enfermeiros citaram o critério em suas 

avaliações em duas pontuações: 12 enfermeiros citaram na integra e 6 citaram 

parcialmente. Notou-se um aumento de 77% de citação para este critério pelos 

enfermeiros  tornando relevante a avaliação do mesmo para tecnovigilância da luva de 

procedimento. 
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Quanto ao critério Favorecer a sensibilidade ao tato, 5 enfermeiros citaram na 

íntegra e 17 enfermeiros não citaram o critério, totalizando um escore de 37 pontos e o 

grau de avaliação mediano para antes da cartilha. O fato de 17 enfermeiros não 

avaliarem este critério em nenhuma pontuação é alarmante frente ao fato que de a luva 

de procedimento além de ser um equipamento de proteção individual é um artigo 

utilizado em procedimentos que requerem precisão dependentes de estímulos táteis. 

Em relação ao critério acima, no momento depois da cartilha, evidenciou que 17 

enfermeiros avaliaram este critério, entretanto com pontuações diferentes, onde 11 

citaram na integra, 5 citaram parcialmente e 1 de forma imprecisa. Desta maneira, 

totalizou 77% dos enfermeiros evidenciando este critério e tornando o grau de avaliação 

satisfatório. 

Em relação ao critério Ter punho resistente com elasticidade, foi o critério mais 

citado pelos 22 enfermeiros no momento antes da cartilha, sendo avaliado por  9 

enfermeiros, desenhando uma avaliação de 5 enfermeiros com Cita na íntegra, 3 

enfermeiros com Cita parcialmente, 1 enfermeiro cita de forma imprecisa e 13 

enfermeiros com não cita, totalizando um escore de 44 pontos com um grau de 

avaliação mediana. Depois da aplicação da cartilha 18 enfermeiros citaram o critério em 

suas avaliações e configurou o grau de avaliação Satisfatório. 

O critério Não possuir excesso/escassez de pó bioabsorvível (talco), foi o 

critério que obteve o maior escore total na etapa antes da cartilha com 45 pontos e grau 

de avaliação mediano, com 7 enfermeiros obtendo a classificação Cita na íntegra e dois 

cita de forma imprecisa. Depois da cartilha este critério continuou com o maior escore 

total em 78 e o grau de avaliação passou para satisfatório. Ao obter o maior escore total 

para antes e depois da cartilha, evidencia uma preocupação considerável pelos 

enfermeiros quanto a presença excessiva  e ou falta de talco nas luvas de procedimento. 

O critério Permitir perfeito ajuste dos dedos, mãos e punho  no momento antes 

da cartilha foi citado por 4 enfermeiros sendo  2 citações na integra e 2 citações 

parcialmente e não foi citado por 18 enfermeiros, totalizou 32 pontos e um grau de 

avaliação insatisfatório. Depois da aplicação da cartilha 18 enfermeiros citaram este 

critério, totalizando um escore de 62 e um grau de avaliação mediano. Apesar de um 

número elevado de enfermeiros citarem este critério, percebeu-se que 10 enfermeiros 

citaram de formas parciais e imprecisas. 
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Percebeu-se que através do total empírico, ou seja, a soma de todos os escores 

totais de cada critério, que depois da aplicação da cartilha, a quantificação dos critérios 

atingiu 76% de dados técnicos. 

O quadro 4 a seguir, permite a observação e análise dos dados nos momentos 

antes e depois da aplicação da cartilha, onde o mesmo traz os resultados das Escalas 

Likert para avaliação da luva de procedimento. 

Quadro 4. Resultado das Escalas de Likert para luva de procedimento – preenchimento 

pelo pesquisador. 

CRITÉRIOS 

A SEREM 

AVALIADOS 

4- Cita 

na 

Integra 

3-Cita 

parcialmente 

2- Cita de 

forma 

imprecisa 

1-Não 

cita 

ESCORE 

TOTAL 

GRAU DE 

AVALIAÇÃO 

A = Antes 

D = Depois 
A        D A        D A        D A        D A        D A        D 

1-Devem ser 

composta de 

coloração 

homogênea 

1          12 0           6 0          0 21        4 25      70 I          S 

2-Não deve 

conter furos 
0         16 0           0 0         0 22        6 22       70 I          S 

3- Favorecer 

a 

sensibilidade 

ao tato 

5         11 0           5 0          1 17        5 37      66    I           S 

4- Oferecer 

facilidade de 

calçamento 

0            9 0           1 0         0 22      12 22       51 I          M 

5- Ter punho 

resistente com 

elasticidade 

5         12 3           6 1          0 13        4 44       70 M         S 

6- Não possuir 

excesso/escasse

z de pó 

bioabsorvível ( 

talco) 

7        18 0            1 2          0 13        3 45       78 M         S 

7- Permitir 

perfeito ajuste 

dos dedos, 

mãos e punho 

2         8 2             6 0           4 18       4 32        62 I        M 

TOTAL 

EMPÍRICO 
    227    467  

Legenda: GRAU DE AVALIAÇÃO: I = Insatisfatório; M= Mediano; S= Satisfatório. 
Fonte: A própria autora 2014. 
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Como forma de ilustrar, foi possível criar uma luva de procedimento fictícia de 

acordo com que os enfermeiros a enxergaram em suas avaliações para os dois 

momentos de coleta, conforme ilustrados nos gráficos 1 e 2 abaixo. 

Coloração
4%

Furos
0%

Sensibilidade
18%

Calçamento
0%

Elasticidade
32%

Talco
32%

Ajuste
14%

Critérios Observados Antes da Cartilha

 

Gráfico 1- Composição da Luva de procedimento através dos critérios  observados 

pelos enfermeiros antes da cartilha. 

Fonte: A própria autora, 2014. 

Coloração
15%

Furos
14%

Sensibilidade
15%

Calçamento
9%

Elasticidade
15%

Talco
16%

Ajuste
16%

Critéios Observados Depois da Cartilha

Gráfico 2 – Composição da Luva de procedimento através dos critérios observados 

pelos enfermeiros depois da cartilha.

Fonte: A própria autora, 2014. 



42 

 

Estes gráficos ( gráfico 1 e 2) foram criados através do aparecimento dos 

critérios nas avaliações independente da pontuação, ou seja, antes da aplicação da 

cartilha, nenhum enfermeiro citou em qualquer pontuação (4 - Cita na Integra, 3- Cita 

parcialmente ou 2- cita de forma imprecisa) o critério Não conter furos no momento 

antes da cartilha, o que corresponde a 0% no gráfico 1 entretanto depois da aplicação da 

cartilha 16 enfermeiros citaram o critério Não conter furos o que corresponde a 14%  no 

gráfico 2. 

 Entende-se que por ter 7 critérios sendo avaliados, a luva ideal seria cada critério 

aparecer de forma igual nas avaliações, ou seja, 14,28 % para cada critério, o que traria 

a ideia de que todos os critérios foram considerados para a avaliação do artigo do 

estudo. 

 Segundo Kuwabara, Évora e Oliveira (2010), “Implantar metodologia de 

avaliação de um produto médico-hospitalar na fase pré-aquisição é importante e se torna 

premente, considerando que eventos adversos podem ocorrer mesmo em situações 

usuais com produtos de boa qualidade”. Para isso, uma avaliação dos dados de antes e 

depois da aplicação da cartilha, pode nos mostrar e validar a metodologia do uso da 

tecnologia educativa para a área de avaliação de AMH. 
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4.1.2 Gaze Hidrófila 

 

Para critérios de avaliação para a gaze hidrófila, selecionou-se 7 informações 

técnicas contidas na cartilha que seriam possíveis de serem realizadas no cenário de 

estudo, como mostra o quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5. Critérios para avaliação da gaze hidrófila 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA GAZE HIDRÓFILA 

Ter bordas bem aparadas 

Não conter fios soltos 

Não desprender partículas 

Ter embalagem firme 

Ser isenta de resíduos 

Possuir adequada capacidade de absorção 

Ser inodora 

          

“Observa-se, que a inovação tecnológica tem ocasionado inúmeros problemas, 

como: falta de planejamento local para sua incorporação, qualidade insatisfatória, pouca 

capacitação e competência técnico-científica dos profissionais”, além disso “o uso 

indevido, descompasso com a evolução do serviço de manutenção local e custos 

elevados, que impactam severamente as organizações hospitalares” ( BRASIL 2007). 

Desta forma, analisando como a gaze hidrófila foi avaliada pelos 22 enfermeiros 

no momento antes de conhecer a cartilha do estudo, percebeu-se que três critérios não 

foram citados pelos 22 enfermeiros: Ter bordas bem aparadas, Ser isenta de resíduos e 

Ser inodora o que totalizou um escore total de 22 pontos para cada critério obtendo um 

grau de avaliação insatisfatório. 

Depois da aplicação da cartilha, estes critérios foram citados pelos enfermeiros 

da seguinte forma: para o critério Ter bordas bem aparadas, 11 enfermeiros citaram o 

critério sendo 10 na integra e 1 de forma imprecisa, o que totalizou um escore de  53 e 

um grau de avaliação mediano. Para o critério Ser isenta de resíduos e Ser inodora 15 
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enfermeiros citaram estes critérios depois da cartilha de forma integra e 7 não citaram o 

que totalizou um escore de 67 e grau de avaliação satisfatório para estes dois critérios.  

Somente dois enfermeiros relevaram o critério Não conter fios soltos, sendo que 

1 enfermeiro citou na integra o critério e 1 enfermeiros citou parcialmente, os outros 20 

enfermeiros não citaram o critério. O somatório para o escore final ficou igual a 27, 

portanto, obteve um grau de avaliação insatisfatória. No momento depois da cartilha, 

observou-se que 19 enfermeiros citaram na integra este critério e 3 enfermeiros não 

citaram , fazendo com que o grau de avaliação se tornasse  satisfatório.  

O fato de 86% dos enfermeiros citarem o critério Não conter fios soltos depois 

da cartilha frente aos 9% que citaram antes da cartilha, sugere que este critério não era 

de conhecimento prévio, entretanto ao se deparar com a possibilidade desta 

desconformidade, os enfermeiros julgaram necessário avaliar.Vale ressaltar que este 

critério obteve a maior diferença entre escore total para antes e depois da cartilha. 

Para o critério Não desprender partículas, no momento antes da cartilha 

somente 2 enfermeiros citaram na integra o critério, os outros 20 enfermeiros não 

citaram, com isso totalizou-se um escore de 28 e consequentemente uma avaliação 

insuficiente. No momento depois da cartilha, 17 enfermeiros citaram o critério, sendo 

11 na integra e 6 parcialmente, totalizando um escore de 67 e grau de avaliação 

satisfatório.  

O critério Ter embalagem firme, antes da cartilha foi citado na integra por 3 

enfermeiros, parcialmente por 2 enfermeiros e de forma imprecisa por 2 enfermeiros, 

totalizando 10 enfermeiros os outros 15 enfermeiros não citaram o critério. Este critério 

totalizou um escore de 37 e uma avaliação insatisfatória. Entretanto, depois da cartilha, 

19 enfermeiros citaram o critério, sendo 15 de forma integra e 4 de forma imprecisa,  o 

que totalizou um escore de 71 e um grau de avaliação satisfatório. 

O critério Possuir adequada capacidade de absorção foi o critério mais 

lembrado e citado pelos enfermeiros antes da aplicação da cartilha, totalizando 10 

citações na integra e 12 não citando o critério. Obteve uma avaliação mediana com 

escore de 53. Vale ressaltar que foi o único critério que obteve o grau de avaliação 

mediano, uma vez que os outros 6 foram avaliados de maneira insatisfatória no 

momento antes da cartilha. Esse cenário muda para o momento depois da aplicação da 

cartilha, onde o critério passa a ter um escore de 75 com grau de satisfação satisfatório, 

onde 19 enfermeiros citaram o critério em suas avaliações. 
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Percebeu-se que através do total empírico, ou seja, a soma de todos os escores 

totais de cada critério, que depois da aplicação da cartilha, a quantificação dos critérios 

atingiu 78% de dados técnicos. 

O quadro 6 abaixo, permite a observação e análise dos dados nos momentos 

antes e depois da aplicação da cartilha, onde o mesmo traz os resultados das escalas 

Likert para avaliação da gaze hidrófila 

 

Quadro 6. Resultado das Escalas de Likert para gaze hidrófila – preenchimento pelo 

pesquisador. 

CRITÉRIOS 

A SEREM 

AVALIADOS 

4- Cita 

na 

Integra 

3-Cita 

parcialmente 

2- Cita de 

forma 

imprecisa 

1-Não 

cita 

ESCORE 

TOTAL 

GRAU DE 

AVALIAÇÃO 

A = Antes 

D = Depois 
A       D A        D A        D A        D A        D A        D 

1-Ter bordas 

bem 

aparadas 

0      10 0           0 0          1 22      11 22      53 I          M 

2-Não conter 

fios soltos 
1      19 1            0 0          0 20        3 27      79 I           S 

3-Não 

desprender 

partículas 

2      11 0             6 0         0 20        5 28      67 I            S 

4-Ter 

embalagem 

firme  

3     15 2            0 2          4 15        3 37      71 I           S 

5-Ser isenta 

de resíduos 
0     15 0             0 0            0 22       7 22      67 I           S 

6-Possuir 

adequada 

capacidade 

de absorção 

10    17 0          0 0           2 12       3 52      75 M         S 

7- Ser 

inodora 
0       15      0           0 0           0 22         7 22       67 I            S 

TOTAL 

EMPIRICO 
    210      479  

Legenda: GRAU DE AVALIAÇÃO: I = Insatisfatório; M= Mediano; S= Satisfatório. 

Fonte: A própria autora, 20 
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Assim como na luva de procedimento, foi possível ilustrar uma gaze hidrófila 

fictícia de acordo com que os enfermeiros a enxergaram em suas avaliações para os dois 

momentos de coleta, conforme ilustrados nos gráficos 3 e 4 abaixo. 

 Gráfico 3 - Composição da Gaze hidrófila através dos critérios observados pelos 

enfermeiros antes da cartilha 

Fonte: A própria autora, 2014. 

     

 Gráfico 4 - Composição da Gaze Hidrófila através dos critérios observados pelos 

enfermeiros depois da cartilha 

Fonte: A própria autora, 2014. 
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Estes gráficos ( gráficos 3 e 4) foram construídos da mesma forma que os 

gráficos 1 e 2, ou seja, pelo aparecimento dos critérios nas avaliações dos enfermeiros. 

Percebe-se através do gráfico 3, que antes da aplicação da cartilha, 81% da gaze 

correspondia a absorção e embalagem, os outros 19% corresponderam a presença de 

fios soltos e desprendimento de partículas. 

Para ANVISA (2008, p.7) ”a pré-qualificação de artigos pode auxiliar muito na 

seleção daqueles mais adequados para a aquisição e uso, propiciando melhor proteção”, 

proteção esta para o paciente e para o profissional. ”Esta pré - qualificação compreende 

um processo que inclui a obtenção de uma série de informações e a realização de 

avaliações legal, técnica e funcional”. 

 Para uma avaliação técnica de materiais é necessário orientações pertinentes e 

pautadas nas legislações vigentes. Estas orientações servirão de guia para que os 

profissionais baseiem sua experiência com os artigos que serão avaliados em critérios de 

qualidades. 

Segundo Bacelar (2011 p.12) “a qualidade dos temas-conteúdos de tecnologias 

educacionais poderá ser obtida por meio de pesquisas a fontes formais confiáveis como: 

livros, artigos técnicos e entrevistas com profissionais da área, além de registros 

fotográficos, gravações e observações diretas da realidade que se pretende apresentar.” 

 Atualmente para pré-qualificação de artigos médico-hospitalares, encontra-se 

disponível no site da ANVISA um manual de pré-qualificação de 2008, que passou por 

uma atualização em 2010. Além dessa produção, não foram encontradas orientações 

técnicas disponíveis virtualmente. 

 Ao analisar o percentual de incremento antes e depois da aplicação da cartilha 

para luva de procedimento, no que refere-se ao grau de avaliação satisfatório,  a cartilha 

alcançou um acréscimo do grau de avaliação satisfatória em 71%. Vale ressaltar que 

depois da aplicação da cartilha nenhum critério obteve avaliação insatisfatória. Isso 

permite afirmar que após a cartilha houve 71% de informações técnicas a mais do que 

no momento antes da cartilha, de uma maneira satisfatória para uma parecer técnico em 

cima do proposto pelo estudo.  

 Ao analisar o percentual de incremento antes e depois da aplicação da cartilha 

para gaze hidrófila, no que refere-se ao grau de avaliação satisfatório, a cartilha 
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alcançou um acréscimo de 86% de avaliação satisfatória.Vale ressaltar que depois da 

aplicação da cartilha, 6 critérios obtiveram grau de avaliação satisfatório e um mediano. 

Isso permite afirmar que após a cartilha houve 86% de informações técnicas a mais do 

que no momento antes da cartilha, de uma maneira satisfatória para um parecer técnico 

em cima do proposto pelo estudo. 

 Ao fazer a média do percentual de incremento do grau da avaliação satisfatória 

tem-se um total de 78,5% de avaliação satisfatória para depois da aplicação da cartilha. 

Isto demonstra que a cartilha é um método válido e autoexplicativo para uma tecnologia 

educacional acerca da temática abordada, uma vez que aumenta em 78,5% a quantidade 

de informação em um parecer técnico de um AMH.



 

 

4.2     O PLANEJAMENTO PARA A ESTRATÉGIA PRÉ- QUALIFICAÇÃO 

 

Segundo Merhy (2008 p. 6), os processos de trabalho concretos, vivenciados nos 

serviços de saúde, são focos de atenção especial para os processos de gestão da mudança. Para 

esse autor, existem “efeitos” do processo de trabalho, que se expressam no dia-a-dia dos 

serviços e, que devem ser “olhados” como lugares estratégicos alvo para operações, que 

podem disparar potencialidades vitais, na direção de novos processos de produção de saúde. 

 O processo de pré-qualificação vem tornando-se cada vez mais evidente com o avanço 

da tecnovigilância e a necessidade de gerenciar a qualidade dos artigos para saúde disponíveis 

no mercado e, portanto, torna-se um planejamento importante a ser considerado em uma 

gestão de saúde. 

Através de um fluxograma, torna-se mais clara a identificação das etapas de um 

processo, o conhecimento da sequência e encadeamento das atividades além da identificação 

das etapas críticas para o funcionamento, e se tratando de um fluxograma de pré-qualificação 

de artigos para saúde, observa-se de forma mais concreta e cronológica cada etapa que 

envolve os artigos e seus respectivos responsáveis. 

O fluxograma representado na figura 4, que se segue, traz a pré-qualificação de artigos 

médico-hospitalares em uma instituição pública de saúde, e sua elaboração respeita a 

Legislação vigente estabelecida pelo Governo Federal, Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 

11/09/90)
4
.

                                                           
4
 O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, 

nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 

Transitórias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart48
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Fig.8 – Fluxograma de pré-qualificação de Artigos Medico Hospitalares           Legenda:            Inicio do processo                    Tomada de decisão 

          Fonte: a própria autora. 2014.                                                                                                                                  Final do processo           ________  Fluxo de sequência 

                                                                                                                                                                                                                                     ------------- Fluxo de mensagem



Em uma instituição pública de saúde o processo de aquisição de artigos para 

saúde é submetido a etapas preconizadas pela Lei Federal 8.666/93 em seu artigo 15 e 

seu inciso 1, “As compras, sempre que possível, deverão: I - atender ao princípio da 

padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 

técnica e garantia oferecidas.”  

Como mostra o fluxograma acima, é indicado pela ANVISA e pela Lei Federal 

nº 8.666/93, que a instituição possua uma comissão responsável pela normalização dos 

artigos para saúde, uma vez que estes produtos exigem características próprias de 

eficácia, efetividade e eficiência, tornando-se necessária a criação de uma comissão 

multiprofissional apta ao desenvolvimento deste processo. 

Ao se constituir esta comissão, fica entendido que esta será responsável pelo 

controle, descrição, testes, especificações, pareceres técnicos e todo o envolvimento 

necessário com empresas, ANVISA e outros setores da instituição no que se refere à 

pré-qualificação e aquisição dos artigos para saúde. 

O fluxo de pré-qualificação está orientado para esta comissão que irá 

primeiramente, realizar um levantamento dos artigos para saúde utilizados pela 

instituição nos procedimentos médico-hospitalares. 

 Após este levantamento, pensar-se-á na padronização destes artigos de forma a 

otimizar os recursos das instituições de saúde, uma vez que esta prática é a primeira 

etapa do  processo de qualificação já descrito neste estudo pela figura 3. A padronização 

irá auxiliar os gestores e a comissão nas compras dos artigos para a instituição e 

garantirá uma continuidade de padrão para os materiais.   

Após a padronização dos artigos, o próximo passo é iniciar o processo de pré-

qualificação destes, ou seja, para os artigos de uso contínuo da instituição será criado 

um banco de dados contendo informações sobre as marcas testadas disponíveis no 

mercado para compra. 

 Este banco de dados servirá de subsídio para o processo de aquisição, onde 

através dele a instituição poderá recusar-se a comprar marcas que previamente foram 

reprovadas por uma avaliação legal, técnica e funcional. 

Para iniciar a criação do referido banco de dados, a comissão precisa planejar 

quais materiais carecem de mais urgência para serem testados para que suas 

informações sejam alimentadas neste banco. 
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As especificações técnicas dos artigos que serão testados devem ser 

meticulosamente elaboradas pela comissão responsável pela pré-qualificação. Uma 

especificação técnica coerente e livre de tendências fará com que o processo de 

aquisição flua com mais rapidez e sem intercorrências que prejudiquem ou impugnem  o 

processo de aquisição. 

O setor administrativo desta instituição, de posse da lista dos materiais 

especificados e selecionados pela comissão, promoverá à confecção do edital de 

chamamento público para que as empresas interessadas atuantes neste mercado possam 

tomar conhecimento das exigências editalícias para apresentação das suas amostras. 

Confeccionado o edital, o setor administrativo o encaminhará ao setor jurídico para 

conhecimento e avaliação da jurisdicidade deste edital. 

A assessoria juridica da instituição, após emissão do parecer jurídico sem 

ressalvas, remete o edital de chamamento público ao setor administrativo para que este 

proceda à publicação no diário oficial. Quanto mais empresas participarem dos testes, 

mais marcas terão probabilidades de serem aprovadas, tornando um futuro processo de 

compras mais interessante na prerrogativa do menor preço e maior qualidade, uma vez 

que a concorrência contribui para um valor melhor dos artigos. 

Após a publicação do edital, as empresas entregarão para comissão, no periodo 

solicitado, as amostras dos artigos médico-hospitalares para serem testatas e aguardarão 

a publicação dos resultados, ou seja, marca do produto testado aprovada ou reprovada. 

Vale ressaltar que, deverá ser preservado o anonimato dos profissionais e dos locais de 

testes para que e as empresas não interfiram na análise técnica e funcional dos produtos 

em teste. 

A comissão é responsável pela distribuição das amostras para as unidades ou 

setores da instituição, bem como pelo treinamento dos profissionais de saúde, para que 

estes avaliem os artigos médico-hospitalares de forma satisfatória, frente aos critérios 

comuns da prática assistencial aliado as normas sanitárias vigentes. 

Uma forma de treinar esses profissionais é fazer uso de tecnologia educativa que 

aborde a temática de pré-qualificação, como por exemplo a cartilha de pré-qualificação 

de artigos medico-hospitalares que este estudo sugere. 

Após orientados em como avaliar os artigos, os profissionais responsáveis, que 

em sua maioria são enfermeiros, disponibilizarão à comissão sua avaliação técnica 
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acerca dos artigos através do preenchimento de um instrumento padronizado pela 

comissão nominado parecer técnico.  

Através dos pareceres técnicos, a comissão é instrumentalizada a alimentar o 

banco de dados com as informações das marcas aprovadas e reprovadas, que serão 

publicadas no diário oficial pelo setor administrativo no final do processo de teste. 

Estes pareceres deverão conter informações relevantes e claras sobre os artigos 

em análise, tornando-se de grande valor para as empresas reavaliarem e adaptarem seus 

artigos caso os mesmos sejam reprovados. 

Caso a marca seja reprovada, faz-se um comunicado à empresa, disponibilizando 

os motivos da sua reprovação. A empresa então, decidirá se irá ou não, promover a 

adequação de seus produtos e disponibilizá-los novamente para teste. Entretanto, 

independente da decisão da empresa fornecedora, faz-se necessário a notificação à 

ANVISA acerca das não conformidades encontradas nos artigos.  

Uma vez realizada as adequações para as não conformidades apresentadas pelos 

produtos, a empresa poderá solicitar, no momento oportuno, uma nova avaliação para 

comissão responsável pela pré-qualificação. A comissão irá distribuir novamente os 

produtos e avaliar os novos pareceres técnicos emitidos.  

Caso a marca seja aprovada após a adequação do produto realizada pelo 

fabricante, a mesma entrará em um banco de dados de marcas que foram reavaliadas. 

Esta ação se faz importante para o monitoramento pós-aquisição destes artigos. Caso a 

marca seja reprovada novamente, a empresa terá acesso às não conformidades  

apontadas e decidirá novamente se terá interesse ou não em adequar o seu produto.  

Independente desta escolha, faz-se necessário a notificação à ANVISA acerca das não 

conformidades apresentadas pelos artigos avaliados. 

Esta reprovação criará um ciclo até que a marca seja aprovada e inserida no 

banco de dados de marcas reavaliadas, ou que a empresa perca o interesse na avaliação 

dos seus produtos pela instituição, tornando-a inapta a participar do processo de 

aquisição futuro da instituição. 

Após o entendimento do fluxograma de pré-qualificação de artigos médico-

hospitalares, depreende-se uma nova perspectiva de atuação dos profissionais 

envolvidos na avaliação dos materiais, uma vez que é clara a necessidade de 

treinamento destes para emissão dos pareceres técnicos a fim de garantir a qualidade 
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dos produtos que serão adquiridos, promovendo, assim, uma melhor atuação no 

processo de cuidar. 
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CAPÍTULO V 

Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades 
desaparecerem e os obstáculos sumirem. 

John Quincy Adams 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/john_quincy_adams/


56 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente estudo trouxe a percepção de importantes 

esclarecimentos e inquietações quanto à formação gerencial do enfermeiro. Sabe-se que 

a gerência do cuidado requer conhecimentos assistenciais e gerenciais, o que torna as 

estratégias de gestão uma peça fundamental para um bom  subsidiado cuidado direto. 

O enfermeiro está submetido em sua profissão a trabalhar variáveis do 

conhecimento cientifico de forma articulada e complementar, e fica evidente que o 

profissional que consegue estabelecer e executar o cuidado direto e indireto de forma 

perpendicular, otimiza seus recursos, ou seja, ao tocar o cuidado indireto com o cuidado 

direto, o enfermeiro tende a alcançar um cuidado completo e eficiente. 

A tecnovigilância na área de saúde vem crescendo aos longos dos anos 

acompanhando a facilidade da globalização e com ela a pré-qualificação de artigos 

médico-hospitalares vem ganhando seu espaço e respeito, através de evidências como 

este estudo de seu papel e importância no controle da qualidade da assistência dos 

usuários de saúde. 

As dificuldades encontradas neste estudo permeou a escassez de materiais 

científicos publicados nesta temática, dificultando uma discussão sob óticas diversas 

sobre o tema e seu papel no cuidado direto. 

A hipótese deste estudo foi confirmada uma vez que obteve-se um percentual de 

incremento de 78,5% de satisfação nas informações técnicas contidas nas fichas de 

avaliação depois da aplicação da cartilha, o que permite uma avaliação mais consistente 

com mais características abordadas em relação aos AMH do estudo. 

Os resultados revelam que a cartilha é uma boa estratégia para um treinamento 

dos profissionais uma vez que melhora em 78,5% a avaliação técnica dos artigos. Vale 

ressaltar que não houve uma explanação ou discussão sobre a cartilha por parte da 

pesquisadora com os enfermeiros, o que demonstra o potencial autoexplicativo da 

cartilha e seu conteúdo. 

Muitas razões podem ser apontadas como causa de alguns critérios não terem 

sido citados ou citados por poucos enfermeiros, entretanto, frente ao panorama da 

temática e sua difusão na prática de saúde acredita-se que isso se deve pela falta de 
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conhecimentos desses critérios para os itens em questão pelos enfermeiros, onde muitas 

vezes enxergam uma luva como sua quantidade de talco ou uma gaze como sua 

absorção, quando na verdade existem outros critérios importantes para estes artigos que 

precisam ser avaliados para sua eficiência e eficácia serem alcançadas. 

Ao observar as respostas dadas no questionário fica evidente a carência de 

conhecimento acerca de como avaliar os artigos médico-hospitalares, mesmo que 

informalmente os profissionais saibam se o artigo é bom ou não, é necessário um saber 

técnico e pautado cientificamente para essa opinião informal.  

Sabe-se que durante a academia cientifica pouco se fala sobre a pré-qualificação, 

entretanto, em uma profissão onde a liderança e a gestão estão imersa em sua essência e 

sua atividade profissional, percebe-se a necessidade de em algum momento esta 

temática ser abordada e trabalhada, uma vez que independente do setor ou área de 

atuação, usa-se artigos médico-hospitalares e por consequência uma possível 

necessidade de avalia-los. 

Acredita-se que os objetivos deste estudo foram alcançados e espera-se, 

portanto, que o panorama evidenciado por esse estudo incentive mais pesquisas e 

produções de tecnologias educativas, uma vez que as mesmas pouco tem sido 

publicadas, como evidenciado anteriormente neste estudo, o que dificulta a difusão e 

esclarecimento da temática por aquele profissional que de maneira independente 

procura recursos para treinamentos e capacitações pessoais e/ou de sua equipe. 

Considera-se valido o uso de tecnologia tipo cartilha para temáticas de 

tecnovigilância e avaliação de artigos, despontando através deste estudo uma cartilha 

inovadora, autoexplicativa e pronta para ser utilizada. Após o registro de autoria e 

produção, será disponibilizada para os gestores e profissionais interessados nesta área. 

A educação em saúde e a incorporação de tecnologias na enfermagem precisam 

ser entendida como um processo de construção de conhecimento, onde a dialética 

pesquisar/construir deve fazer parte do universo do saber da enfermagem.
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta cartilha trata de apresentar conceitos, informações e 

reflexões, de forma clara, sobre o tema Pré-qualificação de 

Insumos para Saúde, abordando exemplos de como realizar a 

avaliação dos materiais a serem testados, para que estes insumos 

não interfiram prejudicialmente na assistência prestadas pelos 

profissionais de saúde por má qualidade de materiais. 

É um produto de um projeto de pesquisa desenvolvido pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na 

Enfermagem (NECIGEN/UFF) em parceria com Pró-Reitoria de 

Extensão UFF (PROEX) e a FMS-Niteroi   Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói (FMS - NIteroi) ,elaborada especialmente 

para os profissionais de saúde. 

Pretende-se que essa cartilha possa auxiliar os profissionais 

de saúde como um instrumento de orientação para a realização de 

uma avaliação de pré-qualificação, onde se identificam as 

principais características necessárias de cada insumo para saúde 

utilizado na prestação de serviço de saúde para cada cidadão. 

 

 

FINALIDADE 
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A Pré-qualificação preconiza que cada insumo deva ser 

testado e qualificado pelos profissionais de saúde envolvidos na 

assistência, permitindo assim, que cada produto médico-hospitalar 

e ambulatorial esteja disponível para a assistência à população de 

forma segura. 

Portanto, esta cartilha foi desenvolvida frente a uma 

carência de conhecimentos técnicos dos profissionais de saúde 

sobre os quesitos que devem ser avaliados nos novos materiais 

destinados aos testes, uma vez que a inserção de materiais com 

baixa qualidade era proveniente tanto da ausência da aplicação 

desta metodologia quanto da utilização de qualquer outra forma 

de avaliação da qualidade dos materiais. 

 

 

A QUEM SE DESTINA? 

 

 Esta cartilha tem como público alvo todos os profissionais 

de saúde, principalmente do Município de Saúde de Niterói que 

desejem de orientações sobre como avaliar insumo para saúde 

visando e abrangendo qualidade, eficácia e eficiência, obedecendo 

a legislação sanitária aplicável à aquisição de Artigos Médico-
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hospitalares e Ambulatoriais. Ou seja, esta cartilha pretende ser 

um guia prático de como realizar o processo de avaliação dos 

materiais na sua fase de pré-qualificação para aquisição. 

 

 

O QUE É PRÉ-QUALIFICAÇÃO?  

 

No contexto cada vez mais complexo do ambiente hospitalar 

e ambulatorial, onde novas doenças incidem, novas técnicas de 

diagnóstico e tratamento emergem rapidamente, diversas 

pesquisas são desenvolvidas, muitas vezes resultando em 

incorporações de novas tecnologias. É fundamental, portanto, 

realizar um bom planejamento de compras que otimize os 

recursos existentes e busque alcançar o melhor resultado para os 

pacientes, serviços e sistema de saúde. 

A padronização é o ponto inicial do processo de gestão de 

artigos e é realizada por meio de processo administrativo 

conforme preconiza a Lei 9.784/1999. A seleção de artigos para 

padronização leva em conta a avaliação da efetividade, da 

segurança, de sua inserção em protocolos ou rotinas assistenciais 

e sua relação de custo-efetividade durante o uso. 
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Entretanto, para um produto se tornar padronizado em uma 

instituição, deve-se garantir que o mesmo seja de boa qualidade e 

que esteja em conformidade com a legislação vigente.  

Para tentar amenizar a entrada de produtos de baixa 

qualidade e eficiência para a prestação do serviço de saúde, deve-

se realizar uma boa pré-qualificação técnica de cada material à ser 

incorporado a lista de insumos padronizados para a instituição. 

Após a pré-qualificação e aquisição do material, é 

imprescindível que seja realizado o acompanhamento da 

qualidade dos itens adquiridos, a fim de verificar se estes 

materiais mantêm as características já aprovadas na etapa de pré-

qualificação quando em utilização.  

 

 

ORIENTAÇÃO GERAL DE TESTE 

 

 Cada produto para saúde tem orientações especificas de 

acordo com as classes de cada material, porém, algumas 

características são gerais e de extrema importância, necessitando 

de uma avaliação criteriosa. 

Abaixo segue uma lista com as características gerais a serem 

observadas: 
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 Observar se a quantidade de material oferecida para teste foi 

suficiente. 

 Avaliação da embalagem quanto: à inviolabilidade, data de 

validade e informações obrigatórias sobre o produto 

conforme legislação sanitária. 

 Quanto à especificação do produto com clareza. 

 Durante o manuseio com o material, antes de um 

procedimento, verificar a presença de irregularidades no 

produto. 

 Avaliar se durante o procedimento com o material ocorreu 

algum tipo de efeito adverso. 

 

 

ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS 

MATERIAIS: 

 

Sabemos que em nossas unidades de saúde são utilizados 

muitos produtos para a saúde, entretanto, alguns são 

indispensáveis e de comum importância, portanto, foram 

selecionados 10 itens relacionados com o uso cotidiano em um 

ambiente médico- hospitalar e ambulatorial. 
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Seguem os insumos selecionados com as especificações 

indispensáveis para a avaliação da qualidade de cada material: 

 

 

 AGULHA HIPODÉRMICAS                    

 

 

 Avaliar: 
 

 1) Se a especificação acima foi contemplada; 
 

 2) Possuir cânula centralizada, tubular reta de aço inoxidável; 
 

 3) Apresentar excelente penetração nas camadas da pele; 
 

 4) Ser apresentada em embalagem individual, projetada de forma a manter a 

esterilidade do seu conteúdo, bem como permitir o emprego de técnica asséptica 

para retirar o conteúdo do seu interior; 
 

 5) Permitir conexão universal com segurança nos diferentes tipos de dispositivos de 

infusão seringa, não permitindo vazamento; 
 

 6) Quando utilizada, a agulha não deve apresentar deflexão que permita a 

deformação da cânula; 
 

 7) Não deve haver obstrução do bisel durante procedimento a que se destina o 

produto; 
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 8) O calibre deve ser identificado pela cor do canhão, conforme tabela abaixo: 
 

CALIBRE COR 

40 X 12 Rosa 

25 X 8 Verde 

25 X 7 Preto 

30 X 8 Verde 

30 X 7 Preto 

13 X 4,5 Bege 

 

 9) O material do canhão deve ser constituído de material plástico não tóxico, ou de 

liga de alumínio, ou outras ligas apropriadas para o uso médico hospitalar; 
 

 10) A agulha deve ser lubrificada externamente com silicone e embalada 

unitariamente, de modo que mantenha sua esterilidade durante o armazenamento; 
 

 11) O protetor deve ser projetado internamente, de modo a manter a agulha 

centrada; 
 

 12) Quando utilizada sob condições normais, a vedação da junção cânula-canhão, 

não deve apresentar vazamento. 

 

 13) Conter dispositivo de segurança funcionante. 

 ALGODÃO HIDRÓFILO                           
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Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Apresentar coloração homogênea (branca); 

 

3) Ser isento de impurezas e resíduos; 

 

4) Oferecer textura suave e macia; 

 

5) Ser isento de embaraçamentos (nozinhos); 

 

6) Possuir capacidade de absorção adequada. Teste: colocar dentro de um copo com 

água. Se descer rapidamente é bom; caso flutue tem grau de hidrofilia baixo, o que não 

recomendamos; 

 

7) Ser inodoro; 

 

8) Ser isento de amido. Pingar 2 ou 3 gotas, na compressa seca, de uma solução a base 

de iodo (6 gotas de iodo a 2% + 30 ml de água), e fazer a leitura: 

 

 Amarelo = ausente; 

 Verde = moderada; 

 Azul/ violeta = alta presença. 
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 CATETER INTRAVASCULAR                  

 
PERIFÉRICO SOBRE AGULHA  

 

 

Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Ser flexível a fim de diminuir o atrito com a parede do vaso sanguíneo, a irritação e o 

risco para a flebite mecânica; 

 

3) Apresentar parede fina, lisa e ponta levemente afunilada; 

 

4) Agulha que permita uma inserção ultra-suave, sem provocar esmagamento e o menor 

trauma possível; 

 

5) Não possuir efeito memória; 

 

6) Permitir conexão universal com segurança nos diversos tipos de dispositivos de 

infusão e seringas, não permitindo vazamentos; 

 

7) Não poderá haver vazamento nas junções de seus componentes, quando utilizados 

sob condições normais; 
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8) O calibre deve ser identificado pela cor do conector, conforme tabela abaix 

 

 

CALIBRE 
COR DO CONECTOR 

24 Amarelo 

22 Azul 

20 Rosa 

18 Verde 

16 Cinza 

14 Laranja 

 

9) Observar falta de componentes, deformação, descoloração, manchas, rachados e/ou 

presença de matéria orgânica nos componentes do produto. 

 

10)Conter dispositivo de segurança que esconda o bisel da agulha e que ao ser acionado 

não projete sangue ou secreção. 

 GAZE       HIDRÓFILA                  

Avaliar: 

 

1) Possuir sua embalagem integra e firme; 

 

2) Ter as bordas bem aparadas,  
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3) Não conter fios soltos; 

 

4) Não desprender partículas, 

 

 5) Não desfiar; 

 

6) Ser isenta de resíduos; 

 

7) Não ter sido tratada com alvejante óptico. Ao colocar o artigo à luz ultravioleta, o 

mesmo não poderá apresentar fluorescência; 

 

8) Não apresentar resíduo de amido (meio de cultura para bactérias). Pingar 2 ou 3 

gotas, na compressa seca, de uma solução a base de iodo (6 gotas de iodo a 2% + 30 ml 

de água), e fazer a leitura: 

 

 Amarelo = ausente; 

 Verde = moderada; 

 Azul/ violeta = alta presença. 

 

9) Possuir adequada capacidade de absorção; 

 

10) Ser inodora; 
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 EQUIPO GOTAS                             

 

Avaliar: 

 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

2) Apresentar ponta perfurante com adaptação precisa em bolsas flexíveis, frascos 

plásticos ou frascos de vidro; 

3) A câmara de gotejamento e tubo deve ser transparente ou suficientemente translúcido 

para permitir perfeita visualização do processo de gotejamento da solução, bolhas de ar 

ou impurezas e garantir rápida detecção; o gotejador deve ser confeccionado em 

material plástico e não metálico. 

4) Apresentar macrogota compatível com padrão de 20 gotas (igual a 1 ml) e para 

equipo microgotas o tubo de gotejamento deve assegurar 60 μgts (igual a 1 ml); 

5) Não apresentar efeito memória no tubo extensor; 

6) O tubo deve ser flexível e não deve ter nenhuma dobra; 

7) Não conter vazamento entre a câmara de gotejamento e a extensão do tubo, que deve 

ser contínuo e sem terminações em látex ou similar; 

 

8) Pinça rolete deverá permanecer firme após fixação do fluxo da solução de infusão 

entre zero e o máximo e ser capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo; 

 

9) O injetor lateral deve cicatrizar sob condições normais de pressão de trabalho, após 

ter sido perfurado por uma agulha com diâmetro externo de 0,6 mm (25 X7); deve ser 

de fácil assepsia (superfície reta); 

 

10) Possuir extremidade com conector tipo luer com adaptação precisa e universal em 

torneirinhas, cateteres e outros, sendo resistente a fluxo de pressão; 
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11) Ter tampa protetora adaptável à ponta perfurante e na porção de conexão com 

cateteres. O protetor deve ser seguro, mas facilmente removível; 

 

12) Garantir a compatibilidade de materiais entre o equipo e os frascos de soluções 

parenterais ou hemotransfusionais; 

 

13) O comprimento distal do tubo até a câmara de gotejamento não deve ser inferior a 

1,20 m; 

 

14) Quando houver filtro de ar integrado a ponta perfurante, não deve haver vazamento 

de solução pelo mesmo; 

 

15) Quando for o caso do equipo fotossensível, observar a cor âmbar do equipo e se 

possível o saco protetor de soro da mesma cor; 

 

16) Em caso de equipo para transfusão de sangue o seu comprimento mínimo está 

estimado em 1,50 m com câmara de filtro entre 170 a 200 micras e perfurador especial 

para bolsas de sangue. 

 

 EQUIPO MICROGOTAS              

Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

2) Apresentar ponta perfurante com adaptação precisa em bolsas flexíveis, frascos 

plásticos ou frascos de vidro; 



83 

 

3) A câmara de gotejamento e tubo deve ser transparente ou suficientemente translúcido 

para permitir perfeita visualização do processo de gotejamento da solução, bolhas de ar 

ou impurezas e garantir rápida detecção; ; o gotejador deve ser confeccionado em 

material plástico e não metálico. 

4) Apresentar macrogota compatível com padrão de 20 gotas (igual a 1 ml) e para 

equipo microgotas o tubo de gotejamento deve assegurar 60 μgts (igual a 1 ml); 

5) Não apresentar efeito memória no tubo extensor; 

6) O tubo deve ser flexível e não deve ter nenhuma dobra; 

7) Não conter vazamento entre a câmara de gotejamento e a extensão do tubo, que deve 

ser contínuo e sem terminações em látex ou similar; 

 

8) Pinça rolete deverá permanecer firme após fixação do fluxo da solução de infusão 

entre zero e o máximo e ser capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo; 

 

9) O injetor lateral deve cicatrizar sob condições normais de pressão de trabalho, após 

ter sido perfurado por uma agulha com diâmetro externo de 0,6 mm (25 X7); deve ser 

de fácil assepsia (superfície reta); 

 

10) Possuir extremidade com conector tipo luer com adaptação precisa e universal em 

torneirinhas, cateteres e outros, sendo resistente a fluxo de pressão; 

 

11) Ter tampa protetora adaptável à ponta perfurante e na porção de conexão com 

cateteres. O protetor deve ser seguro, mas facilmente removível; 

 

12) Garantir a compatibilidade de materiais entre o equipo e os frascos de soluções 

parenterais ou hemotransfusionais; 

 

13) O comprimento distal do tubo até a câmara de gotejamento não deve ser inferior a 

1,20 m; 

 

14) Quando houver filtro de ar integrado a ponta perfurante, não deve haver vazamento 

de solução pelo mesmo; 
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15) Quando for o caso do equipo fotossensível, observar a cor âmbar do equipo e se 

possível o saco protetor de soro da mesma cor; 

 

16) Em caso de equipo para transfusão de sangue o seu comprimento mínimo está 

estimado em 1,50 m com câmara de filtro entre 170 a 200 micras e perfurador especial 

para bolsas de sangue. 

 ESPARADRAPO                                      

 
 

Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Apresentar uniformidade do papel e adesivo; 

 

3) Apresentar aderência por no mínimo 24 h; 

 

4) Possuir aderência em presença de pilosidade; 

 

5) Não desfiar no momento do corte manual; 

 

6) Não desfiar durante a permanência na pele; 

 

7) Facilidade de corte manual tanto no sentido longitudinal, quanto transversal.   
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 EXTENSORES                                             

 

 

Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Não apresentar efeito memória no tubo extensor; 

 

3) Tubo extensor contínuo, sem terminações em látex ou similar, proporcionando maior 

segurança no sistema fechado e evitando com isto possível desconexão e/ou vazamento; 

 

4) Permitir conexão universal com segurança nos diversos tipos de dispositivos de 

infusão, sendo resistentes a fluxos de pressão; 

 

5) Ter tampa protetora nas conexões com cateteres e equipo. Os protetores devem ser 

seguros, mas facilmente removíveis; 

 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL                     
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Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Devem ser compostas de coloração homogênea, sem furos ou excessos de deposição 

de látex (pontos de nós) e sem pontos de baixa resistência; 

 

3) Apresentar identificação de numeração de tamanho no próprio produto; 

 

4) ter punho resistente que se ajuste com firmeza no avental cirúrgico (quando 

aplicável); 

 

5) Possuir também na embalagem informações sobre o tipo de lubrificante, se é anti-

alérgica e/ou antiderrapante; 

 

6) Proporcionar dobra de calçamento com largura suficiente para técnica de calçamento 

asséptica (quando aplicável); 

 

7) Oferecer facilidade de calçamento e não possuir excesso de pó bioabsorvível (a base 

de amido de milho); 

 

8) Apresentar retirada fácil do envelope, sem aderência; 

 

9) Permitir perfeito ajuste de dedos, mãos e punho; 

 

10) As luvas estéreis cirúrgicas devem ser adequadas para mãos direita e esquerda, 

luvas de procedimentos em geral são ambidestras; 
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11)Recomendado nível de proteína menor que 100 μg/ grama; 

 

12) Luvas de Nitrile – isentas de proteínas. 

 LUVA DE PROCEDIMENTO                

 

Avaliar: 
1) Se a embalagem está integra e firme 

 

2) Devem ser compostas de coloração homogênea 

 

 

3) Não deve conter furos 

4) Não deve conter excessos de deposição de látex (pontos de nós) e sem pontos de 

baixa resistência; 

 

5) Apresentar identificação de numeração de tamanho na caixa do produto; 

6) Ter punho resistente com elasticidade 

 

7) Oferecer facilidade de calçamento 

 

 

8) Possuir na embalagem informações sobre o tipo de lubrificante, se é antialérgica 

e/ou antiderrapante 

 

9) Não possuir excesso/ escassez de pó bioabsorvível (a base de amido de milho); 

 

 

10) Permitir perfeito ajuste de dedos, mãos e punho; 

 

11) Recomendado nível de proteína menor que 100 μg/ grama 
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 SCALP                                         

Avaliar: 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Possuir cânula centralizada, reta e de aço inoxidável; 

 

3) Apresentar excelente penetração nas camadas da pele; 

 

4) Permitir conexão universal, com segurança, nos diversos tipos de dispositivos de 

infusão e seringas, não permitindo vazamentos; 

 

5) Quando utilizado não deve apresentar deflexão que permita a deformação da cânula; 

 

6) Não pode haver vazamentos nas junções de seus componentes, quando utilizados sob 

condições normais; 

 

7) Sobre a parte plana da asa deve estar marcado o calibre da cânula; 

 

8) O calibre deve ser identificado pela cor da asa ou conector, conforme tabela abaixo:  

 

CALIBRE COR 

27 Cinza 
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25 Laranja 

23 Azul 

22 Preto 

21 Verde 

19 Creme 

 

9) Observar a falta de componentes, deformação, descoloração, manchas, rachados e/ou 

presença de material orgânico nos componentes do produto. 

 

 SERINGA DESCARTÁVEL                     

 

Avaliar: 
 

1) Se a especificação acima foi contemplada; 

 

2) Bico com adaptação precisa e segura; 

 

3) Cilindro transparente, confeccionado em polipropileno; 

 

4) Impressão da escala nítida, resistente, que não seja removida ao contato com álcool e 

que facilite a visualização da dosagem durante a infusão; 

 

5) Impressão da escala em intervalos compatíveis como volume da seringa, para 

facilitar a verificação da dosagem. De acordo com o volume da seringa: 
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 60 ml – graduação a cada 5 ml; 

 20 ml – graduação a cada 5 ml; 

 10 ml – graduação a cada 2 ml; 

 5 ml – graduação a cada 1 ml; 

 3 ml – graduação a cada 0,1 ml; 

 1 ml e tuberculínica – graduação a cada 0,1 ml; 

 Insulina – graduação em ml (a cada 0,1 ml) e Unidades (a cada 10 UI). 

 

6) A superfície interna do seu corpo deve permitir movimento livre e suave do embolo; 

 

7) Borracha do embolo deve ser fina e transparente para facilitar a verificação e precisão 

da dosagem; 

 

8) Possuir anel de retenção (pistão) para impedir que o embolo se desprenda da seringa 

facilmente ou permita    entrada de ar ou extravasamento da solução. 

 

9) O volume residual máximo permitido para as seringas de insulina e tuberculina é de 

0,01ml. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Através de todas as informações contidas neste manual, 

espera-se que os profissionais de saúde sintam-se amparados e 

seguros para avaliar os materiais que forem destinados a teste em 

toda rede de saúde do município de Niterói – RJ, podendo contar 

com o apoio da Equipe Organizadora  para dirimir qualquer 
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dúvida e prestar qualquer esclarecimento quanto à padronização e 

pré-qualificação dos insumos padronizados. 

Espera-se assim, que sejam selecionados aos poucos 

somente produtos de qualidade e bom manuseio para prestação de 

serviço na rede de saúde do município de Niterói – RJ, 

oferecendo um serviço de qualidade e acessível a toda 

comunidade. 
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APENDICE 2 -   Ficha de Avaliação 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Unidade:_____________________ Serviço:___________________ Data: ____ / ____ / ____ 

 

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO MATERIAL EM QUESTÃO 

 

 

 Consideração: para a avaliação do material, considerar os requisitos básicos de 
cada material para seu uso em procedimentos. 

  

  Objetivo: utilizar o Parecer Técnico emitido pelo profissional para a validação de 
uma cartilha de Orientação para pré-qualificação de artigos médicos hospitalares 

 

 

 

OBS.: FAVOR NÃO DEIXAR DE PREENCHER NENHUM CAMPO, PARA QUE ESTA AVALIAÇÃO NÃO 

PERCA A FIDEDIGNIDADE. 

 

 

Material Testado: ____________________________________________ 

 

 

 

1- Pontos Positivos: 
 

 

2- Pontos Negativos: 
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APENDICE 3- Quadro da Escala de Likert para Luva de procedimento 

CRITÉRIOS 

A SEREM 

AVALIADOS 

4- Cita 

na 

Integra 

3-Cita 

parcialmente 

2- Cita de 

forma 

imprecisa 

1-Não 

cita 

ESCORE 

TOTAL 
GRAU DE 

AVALIAÇÃO 

A = Antes 

D = Depois 
A        D A        D A        D A        D A        D A        D 

1-Devem ser 

composta de 

coloração 

homogênea 

      

2-Não deve 

conter furos 
      

3- Favorecer 

a 

sensibilidade 

ao tato 

      

4- Oferecer 

facilidade de 

calçamento 

      

5- Ter punho 

resistente 

com 

elasticidade 

      

6- Não 

possuir 

excesso/escass

ez de pó 

bioabsorvível 

( talco) 

      

7- Permitir 

perfeito 

ajuste dos 

dedos, mãos e 

punho 

      

TOTAL 

EMPÍRICO 
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APENDICE 4- Quadro da Escala de Likert para Gaze Hidrófila 

CRITÉRIOS 

A SEREM 

AVALIADOS 

4- Cita 

na 

Integra 

3-Cita 

parcialmente 

2- Cita de 

forma 

imprecisa 

1-Não 

cita 

ESCORE 

TOTAL 

GRAU DE 

AVALIAÇÃ

O 

A = Antes 

D = Depois 
A       D A        D A        D A        D A        D A        D 

1-Ter bordas 

bem 

aparadas 

      

2-Não conter 

fios soltos 
      

3-Não 

desprender 

partículas 

      

4-Ter 

embalagem 

firme  

      

5-Ser isenta 

de resíduos 
      

6-Possuir 

adequada 

capacidade 

de absorção 

      

7- Ser 

inodora 
      

TOTAL 

EMPIRICO 
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ANEXO 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Dados de identificação:  

Título do Projeto PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE – UMA FERRAMENTA 

PARA O GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA SANITÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Pesquisador Responsável: BÁRBARA POMPEU CRISTOVAM  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE 

AFONSO COSTA  –  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: (021) 2620 -9473 - (021) 8676-0671  

Nome do voluntário:___________________________________________________ 

Idade: _____ anos   RG: ________________________________ 

 

 

 O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa do projeto de TCC “Pré-

Qualificação De Artigos  Para A Saúde – Uma Ferramenta Para O Gerenciamento De 

Segurança Sanitária Nos Serviços De Saúde”, de responsabilidade da pesquisadora BÁRBARA 

POMPEU CRISTOVAM e da acadêmica de enfermagem FABIANA DE OLIVEIRA SOARES MEHL DE 

ABREU, que terá como instrumento de coleta de dados um questionário. Sua participação é 

voluntária.  

A realização do presente projeto não apresenta riscos físicos, econômicos ou sociais aos 

sujeitos. O benefício que a mesma trás é a sua contribuição como um instrumento de reflexão 
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para as enfermeiras sobre o saber-fazer gerencial acerca da pré qualificação de artigos para 

saúde , buscando com isso a eficiência e eficácia no cuidado de enfermagem  prestado ao 

paciente. Caso decida participar do estudo mencionado acima, você deverá assinar este termo. 

Ao assiná-lo, você liberará a publicação de suas respostas aos pesquisadores envolvidos neste 

estudo, sendo sua identidade preservada.Caso necessite, poderão ser marcados encontros 

para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos 

em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização 

do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o 

caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual 

sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Assinatura do participante     

 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

Niterói, _______/_______/_______. 
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ANEXO 2 -  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 


