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RESUMO 
 
Introdução: Objetivos: Geral: Validar em forma e conteúdo a proposta 
diagnóstica “Risco para contaminação de artigos”. Específicos: Identificar a 
proposta diagnóstica a partir da revisão integrativa da literatura; identificar os 
fatores de risco, bem como a pertinência dos títulos, conceitos e a disposição em 
domínios, através da análise por especialistas. Método: Estudo de validação, 
seguindo o método de validação de conteúdo, realizado em duas etapas: 1 - 
Análise do conceito e revisão integrativa; 2 - Validação de conteúdo por 
especialistas. Utilizou-se a definição da estimativa do tamanho amostral e a 
proporção esperada de peritos composta por 38 enfermeiros, considerando-se um 
erro amostral aceitável de 15%, nível de confiança de 99% e proporção de 
especialistas de 85% para validação do diagnóstico. Estes responderam 
Instrumento de validação do tipo likert, contendo os itens a serem validados e sua 
definição para os seguintes critérios: Adequação; Pertinência; Clareza; Precisão; 
e Objetividade. Para análise dos dados calculou-se o número de especialistas que 
consideraram adequado o indicador clínico, com aplicação do teste estatístico 
binominal. Ressalta-se à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa local, sob o 
número CAAE: 04960612.5.0000.5243. Resultados: Obteve-se concordância 
entre o proposto e o validado pelos peritos, com escore acima de 0,80, para os 
itens: Domínio, Falha na bomba de vácuo; Uso de autoclaves sem o controle 
microbiológico; Esterilização de cargas sem o uso do pacote teste desafio (PCD); 
Limpeza manual de instrumental com lúmen; Utilização de autoclaves sem a 
realização periódica de manutenções preventivas e/ou corretivas; Pacotes não 
identificados corretamente; Armazenamento dos pacotes estéreis em área não 
restrita; e Transporte dos pacotes estéreis em carro de transporte aberto. A 
presença e a detecção precoce de falhas no maquinário mostraram-se relevante 
tanto na literatura como na avaliação dos peritos: ‘Falha na bomba de vácuo’, 
‘Uso de autoclaves sem o controle microbiológico’, ‘Esterilização de cargas sem o 
uso do pacote teste desafio (PCD)’ e ‘Utilização de autoclaves sem a realização 
periódica de manutenções preventivas e/ou corretivas’. Classificaram-se como 
menores (escore geral entre 0,71 e 0,79) os itens Classe; Enunciado diagnóstico; 
Definição; Presença de sujidades no artigo após a limpeza; Parâmetros físicos 
inadequados ao final do ciclo; Falha no indicador químico após a esterilização; 
Uso de material implantável antes do resultado do indicador biológico; e, 
Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato. Outros dois itens não 
foram validados: ‘Parâmetros físicos inadequados ao final do ciclo’ e o ‘Falha no 
indicador químico após a esterilização’, que obtiveram valores marginais de 0,76 
e 0,78, respectivamente. Os itens Definição (0,0066) e ‘Esterilização de implantes 
em ciclo para uso imediato’ (0,0396), foram classificados como inadequado pelos 
peritos. Conclusões: Conclui-se que a proposta diagnóstica “Risco para 
contaminação de artigos” está adequada, uma vez que os peritos validaram os 
itens propostos. Dois itens foram considerados inadequados e devem ser 
revisados antes da submissão e da validação clínica. 
 
Descritores: Enfermagem Perioperatória; Centro de material esterilizado; 
Diagnóstico de enfermagem; Estudos de validação. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Objectives: General: Validating in form and content the diagnostic 
proposal "risk for contamination of articles". Specifics: Identifying the proposal from 
the integrative review diagnostic of literature; identify the risk factors, as well as 
the relevance of the titles, concepts and disposition in domains, through analysis 
by experts. Method: A validation study, following the content validation method, 
performed in two steps: 1-concept analysis and integrative review; 2-content 
validation by experts. It was used the definition of sample size estimate and the 
expected proportion of experts composed by 38 nurses, considering an acceptable 
sampling error of 15%, 99% confidence level, and proportion of specialists 85% for 
validation of the diagnosis. These answered as Instrument of validation of Likert 
type, containing the items to be validated and its definition to the following criteria: 
Suitability; Relevance; Clarity; Precision; and Objectivity. For data analysis it was 
calculated the number of specialists who considered appropriate the clinical 
indicator, with application of the binomial statistical test. It was emphasized to the 
local Research Ethics Committee, under the CAAE number: 
04960612.5.0000.5243. Results: An agreement was obtained between the 
proposed and the validated by experts, with score above 0.80, for the items: 
domain, vacuum pump failure; Use of autoclaves without the microbiological 
control; Sterilization of loads without the use of challenge test package; Manual 
cleaning of instruments with lumen; Use of autoclaves without performing periodic 
preventive and/or corrective maintenance; Unidentified packages correctly; 
Storage of sterile packages in unrestricted area; and transport of sterile packages 
in open transport car. The presence and the early detection of faults in machinery 
were relevant both in literature as in the assessment of the experts: ' vacuum 
pump failure ', ' use of autoclaves without the microbiological control ', ' sterilization 
of loads without the use of challenge test package (PCD) ' and ' use of autoclaves 
without performing periodic preventive and/or corrective maintenance '. Qualified 
as minors (General score between 0.71 and 0.79) the Class items; Statement 
diagnosis; Definition; Presence of dirt in the article after cleanup; Inadequate 
physical parameters at the end of the cycle; Chemical indicator failed after 
sterilization; Use of implantable material before the biological indicator's result; and 
implant Sterilization cycle for immediate use. The other two items were not 
validated: ' inappropriate physical parameters at the end of the cycle ' and the ' 
chemical indicator failed after sterilization, which achieved marginal values of 0.76 
and 0.78, respectively. The items Definition (0.0066) and 'implant Sterilization in 
cycle for immediate use' (0.0396) were classified as inadequate by the experts. 
Conclusions: it is concluded that the proposed diagnosis "Risk for contamination 
of articles" is appropriate, since the experts validated the proposed items. Two 
items were considered inappropriate and should be reviewed before submission 
and clinical validation.  
 
Descriptors: Perioperative Nursing; Sterilized material Center; Nursing diagnosis; 
Validation studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Neste estudo, pretende-se desenvolver a proposta de diagnóstico de 

enfermagem “Risco para contaminação de artigos”. 

A prática profissional como enfermeira em um Centro de Material e 

Esterilização de um hospital público no Rio de Janeiro emerge como fator 

motivacional para o desenvolvimento desta proposta, associada à necessidade 

de identificação dos fenômenos de trabalho do enfermeiro neste setor.  

Dessa forma, pude observar na prática diária, o desafio de preparar 

profissionais de enfermagem para atuar no Centro de Material e Esterilização. 

Muitos deles não escolheram por trabalhar naquele setor, não há um 

treinamento prévio para o desenvolvimento das atividades, a rotina é passada 

de um profissional à outro, sem fundamentação científica.  

Porém, com a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

15 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que entrará em vigor 

em 15 de março de 2014, servirá para consolidar um novo paradigma sobre a 

importância do Centro de Material e Esterilização no processamento de 

produtos para a saúde. Seu desenvolvimento e, finalmente, publicação em 15 

de março de 2012 percorreu um longo caminho. 1 

Em 4 de junho de 2009, a ANVISA colocou sob consulta pública uma 

proposta de Resolução relativa ao funcionamento de serviços que fazem o 

processamento de produtos para saúde. Com um prazo de 30 dias, os 

interessados apresentaram críticas e sugestões relativas à proposta cujo 

objetivo consistiu em definir os requisitos mínimos de funcionamento dos 

serviços que realizam, direta ou indiretamente, o processamento de produtos 

para a saúde. 2 

 O regulamento em questão seria aplicado aos Centros de Material e 

Esterilização públicos e privados, civis e militares e às empresas 

processadoras. Aborda aspectos relacionados às condições organizacionais, 

atribuições, recursos humanos, equipamentos, infraestrutura, processos 

operacionais, higienização das mãos, qualidade da água e gerenciamento de 

resíduos de um Centro de Material e Esterilização. 2 
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Após as devidas considerações, um novo texto para regulamentação 

das Boas Práticas para o Processamento e Esterilização de Materiais entrou 

em consulta pública no dia 22 de dezembro de 2011, agora com um prazo de 

60 dias para que sejam apresentadas novas críticas e sugestões. 3 

Realizou-se alterações do texto apenas de cunho técnico para propiciar 

redução do custo de implantação sem aumentar o risco sanitário. Não foi 

inserido nenhum item novo, apenas alterada a redação para melhor 

entendimento. Os itens relativos à infraestrutura física foram retirados por já 

estarem contemplados na RDC 50/2002, além dos itens já contemplados na 

RDC 63/2011, que aborda as “Boas Práticas para Serviços de Saúde”. 3  

A proposta inicial foi elaborada incluindo além de serviços de saúde, as 

empresas processadoras. A nova versão fundiu o anexo para Centro de 

Material e Esterilização hospitalar com o anexo para empresa processadora 

por apresentarem muitos itens em comum. 3 

Assim, em 15 de março de 2012, a ANVISA publica a RDC 15 que 

estabelece os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços 

que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança 

não só do paciente, mas também dos profissionais envolvidos no 

processamento, o que representou um avanço importante na questão 

regulatória nacional. 1 

Em relação aos recursos humanos, define a coordenação das atividades 

por profissional de nível superior, com jornada de trabalho dedicada 

exclusivamente ao Centro de Material e Esterilização, sem detalhamento da 

classe profissional. Ressalta a existência de capacitação específica 

(classificação de produtos, conceitos básicos, transporte, processo, 

monitoramento, rastreabilidade) e periódica dos recursos humanos. 1 

As etapas do processamento dos produtos devem seguir o 

Procedimento Operacional Padrão (POP), que é definido pelo Centro de 

Material e Esterilização, elaborado com base em referencial científico 

atualizado e realizadas por profissionais para os quais estas atividades estejam 

regulamentadas pelos seus conselhos de classe. 1 

Em 23 de abril de 2012, publica-se no Diário Oficial da União, a 

Resolução COFEN 424, de 19 de abril de 2012. Ela preocupa-se em 

normatizar as atribuições dos profissionais de enfermagem em Centro de 
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Material e Esterilização e em empresas processadoras de produtos para 

saúde. 4 

A publicação da Resolução COFEN 424/2012, não garante ao 

enfermeiro a responsabilidade técnica pelo Centro de Material e Esterilização, 

uma vez que tal atribuição não é privativa do enfermeiro. 4 

Vale ressaltar que a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, trata 

como competência privativa do Enfermeiro a supervisão dos profissionais de 

enfermagem. Portanto, onde houver técnicos e auxiliares de enfermagem 

executando ações, e isso inclui o Centro de Material e Esterilização, torna-se 

obrigatória a presença do profissional enfermeiro. 5 

Se por um lado a mudança na legislação brasileira tenha sido forçada 

por episódios com características epidêmicas de contaminação de pacientes 

ocasionados por falhas na limpeza e esterilização de instrumentais cirúrgicos. 

Por outro lado, cresceu a preocupação dos profissionais de saúde e das 

instituições em relação à qualidade do processamento dos artigos. 

Na equipe profissional do Centro de Material e Esterilização, que seria 

constituída por enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, a presença 

do enfermeiro seria obrigatória durante o período de funcionamento do setor, 

cabendo-lhe a supervisão direta das atividades realizadas nesse setor. 1,4  

Porém, a tomada de decisão relacionada às atividades de coordenação, 

a administração do pessoal e de caráter técnico-administrativas sobressaem, 

ficando restrito a visibilidade das ações de promoção de cuidados indiretos 

como o controle e validação do processo de esterilização. 6-7  

O processo de enfermagem orienta o julgamento clínico e a tomada de 

decisão e constitui-se das seguintes etapas: investigação ou coleta de dados, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação das intervenções 

de enfermagem e avaliação dos resultados. 9 

Das cinco etapas que compõem o processo de enfermagem, o 

diagnóstico seria a segunda etapa e proporcionaria ao enfermeiro os subsídios 

necessários para a tomada de decisões, escolha e direcionamento das 

intervenções para o alcance de resultados. 9-10   

Um artigo pode ser definido como um objeto de negócio, uma 

mercadoria posta à venda. 11-12  



 4 

No Centro de Material e Esterilização este objeto de negócio, configura-

se nos produtos ali processados e, que serão utilizados na assistência direta ao 

paciente. Esta mercadoria seria utilizada no processo de restabelecimento da 

saúde do doente. 

Já o termo contaminar, em uma de suas definições, significa “tornar 

inferior ou impuro por contato ou mistura; poluir”. 12 

Estudos apontam que os artigos para a saúde podem ser contaminados 

durante e após o seu preparo, o que poderia contribuir para a ocorrência de 

infecções relacionadas à assistência à saúde. 13-15  

Assim, a prevenção destas infecções seria uma das metas do Desafio 

Global para a Segurança do Paciente, cujo principal objetivo é aumentar os 

padrões de qualidade em serviços de saúde mundialmente. 16  

Relacionando-se às políticas públicas existentes no país, o 

desenvolvimento de um diagnóstico de enfermagem sistematizaria a 

assistência indireta ofertada no Centro de Material e Esterilização. E, emergiria 

em um momento em que o trabalho ali desenvolvido vem ganhando visibilidade 

por parte dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, dado a publicação da 

RDC nº15 pela ANVISA abordando as “Boas práticas para o processamento de 

produtos para a saúde” e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) nº 424 que “Normatiza as atribuições dos profissionais de 

Enfermagem em Centro de Material e Esterilização e em empresas 

processadoras de produtos para saúde”. 1,4 

Ao enfermeiro proporcionaria uma linha de raciocínio clínico para o 

planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação das etapas 

relacionadas ao processamento dos materiais. Em que consistem na recepção, 

limpeza, secagem, avaliação de integridade e funcionalidade, preparo dos 

materiais, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição destes 

materiais às unidades para a assistência ao paciente. 4 

Culminando no auxílio à elaboração de protocolos que definem as 

etapas do processamento, de um sistema de registro de execução, 

monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou 

esterilização. E, também da manutenção e monitoramento dos equipamentos 

em uso no Centro de Material e Esterilização seriam atribuições do 

enfermeiro.4 
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Cabe ainda ao enfermeiro a responsabilidade pela utilização de 

indicadores de controle de qualidade do processamento, o acompanhamento e 

documentação das visitas técnicas de qualificação da operação e do 

desempenho de equipamentos, estes podem ser delineados através do 

seguimento do diagnostico em estudo, ou seja, sua ausência. 4 

Outro ponto de grande relevância seria a responsabilidade do enfermeiro 

em definir os critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço 

de saúde, como materiais consignados e de uso particular dos cirurgiões. 

Dentre estes critérios estão o prazo de entrada destes materiais no setor, antes 

de sua utilização e a necessidade ou não de processamento dos mesmos. 

Tendo-se em vista, as ações de prevenção e controle de eventos adversos, 

principalmente o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. 4 

Logo, a escolha de intervenções necessita de um raciocínio clínico, e 

isto ocorre diariamente no processo de trabalho do enfermeiro no Centro de 

Material e Esterilização, de forma empírica, porém, sem determinação das 

fases do processo de enfermagem e ausente de documentação com linguagem 

padronizada. 

Por definição o julgamento ou raciocínio clínico consiste em um termo 

utilizado para designar os processos mentais que resultam em ações ao 

atendimento do paciente. Ele está presente nas ações e decisões assistenciais 

do enfermeiro.17 

Entretanto, considerando que o trabalho desenvolvido no Centro de 

Material e Esterilização estaria diretamente ligado à prevenção das infecções 

relacionadas à assistência a saúde, e que o não cumprimento gera infrações 

sanitárias, justifica-se a relevância da execução deste estudo no sentido de 

sistematizar a assistência indireta ao paciente e o cuidado de enfermagem com 

o ambiente.  

Assim, busca-se considerar as ações realizadas no Centro de Material e 

Esterilização como cuidadoras, sistematizando-as através da validação e 

inclusão de um diagnóstico de enfermagem para a NANDA-Internacional 

(NANDA-I), reconhecendo-se a relação direta com o controle de infecção 

através do cuidado com o ambiente, e indireto com o paciente. 
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O termo validar teria como definição legitimar, confirmar, dar força ou 

firmeza legal a algo. Portanto, validar um diagnóstico seria torná-lo um 

diagnóstico legítimo. 11-12  

Desde os tempos de Florence Nightingale, os enfermeiros reivindicam o 

indivíduo como a base dos cuidados da enfermagem, o que é corroborado por 

diversas teorias. Porém a própria Florence nos mostrou que o ambiente 

também tem sua importância no cuidado ao paciente. 18 

Assim, faz-se necessário, pensar no cuidado do ambiente, no cuidado 

indireto, como uma das maneiras do cuidar em enfermagem. 

Apesar da classificação NANDA-I abordar a ‘Segurança e a proteção do 

paciente em um Domínio específico e a Classe 4 ser também específica para 

‘Riscos ambientais’, a linguagem padronizada da NANDA-I não contempla um 

diagnóstico específico voltado para o cuidado indireto, uma vez que a definição 

de diagnóstico de enfermagem nos remete tão somente às respostas do 

indivíduo, perdendo-se a linha de raciocínio do cuidado ao ambiente e indireto, 

que também influenciaria no processo saúde e doença, como na execução de 

um plano de cuidados, inclusive com custos diretos e indiretos.  

Na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) as 

intervenções de controle do ambiente já são preconizadas. Nesta podemos 

citar:  

• Atividades de controle do ambiente: a criação de um ambiente seguro 

para o paciente;  

• No ambiente comunitário: o monitoramento de fatores de riscos 

conhecidos à saúde. 19 

Já na linguagem padronizada de Resultados de enfermagem (NOC), 

aponta como resultados sugeridos o controle e detecção de riscos para 

infecção. 20 

Mesmo nos diagnósticos de Risco de infecção, Contaminação e Risco 

de contaminação, que suscitam investigação do ambiente e materiais, mas de 

acordo com a linguagem, estas não estão contempladas, uma vez que estão 

voltados somente para as respostas humanas, porém este mesmo humano 

interage com o meio e ambiente. 
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Portanto, remete-se sugerir um diagnóstico voltado para o ambiente e 

para o cuidado indireto, tomando-se por bases estas intervenções e resultados 

de enfermagem. 

A elaboração de um diagnóstico de enfermagem específico para o 

fenômeno de trabalho, atuação e exercício profissional do enfermeiro no Centro 

de Material e Esterilização seria relevante em contribuir com a visibilidade da 

sistematização da assistência de enfermagem prestada por tais profissionais, 

que por sua vez, poderão oferecer aos pacientes usuários do estabelecimento 

de saúde, uma assistência indireta de qualidade, já que a presença do 

diagnóstico de enfermagem demanda uma intervenção de enfermagem, e vice-

versa. 

Em relação à Linha de Pesquisa: “O cuidado de enfermagem para os 

grupos humanos”, este estudo irá contribuir com a aplicação do processo de 

enfermagem no cenário prático. Oferecendo instrumental teórico e 

metodológico para a promoção da saúde e o diagnóstico ambiental precoce 

com base em evidências científicas. Além de, consolidar a missão do Grupo de 

Estudo em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF), 

proporcionar meios e fomentar pesquisa que auxilie na implantação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e do processo de enfermagem, 

ao qual se vincula esta dissertação. 

Portanto, propõe-se formular o diagnóstico de enfermagem “Risco para 

contaminação de artigos” como emergente à necessidade de se validar e 

documentar as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro do Centro de Material 

e Esterilização, onde o produto da dissertação seria a submissão de uma 

proposta de diagnóstico de enfermagem para a NANDA-I. 

Optou-se pelo desenvolvimento de um diagnóstico de risco, visto que o 

objetivo de um Centro de Material e Esterilização seria o fornecimento de 

artigos em condições seguras de uso na assistência direta.  

Assim, a contaminação destes artigos favoreceria o aumento da 

susceptibilidade ao desenvolvimento de infecções, o que tornaria o trabalho 

desenvolvido pelos funcionários deste setor, um fator de extrema importância 

para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. 21-22  

Observa-se na prática atual, que as ações de enfermagem são 

executadas no Centro de Material e Esterilização ausentes de articulação das 
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etapas do Processo de Enfermagem. No entanto, ocorre a presença das 

intervenções de enfermagem mediante o julgamento clínico, porém ausente de 

um diagnóstico de enfermagem, dificultando a implantação do processo de 

enfermagem. 

E, a ausência de uma linguagem padronizada comum na prática do 

enfermeiro de Centro de Material e Esterilização seria um obstáculo para uma 

assistência indireta de enfermagem sistematizada e de qualidade. 

Portanto, formula-se como questão norteadora: Quais os fenômenos 

merecem o julgamento clínico do enfermeiro do Centro de Material e 

Esterilização que constituem a base para seleção de intervenções e para o 

alcance de resultados? 

Assim, delimitaram-se como objetivos:  

Geral:  

• Validar em forma e conteúdo a proposta diagnóstica “Risco para 

contaminação de artigos”. 

Específicos:  

• Identificar a proposta diagnóstica a partir da revisão integrativa da 

literatura;  

• Identificar os fatores de risco, bem como a pertinência dos títulos, 

conceitos e a disposição em domínios, segundo a classificação NANDA-

I, através da análise por especialistas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E TEMÁTICO 

 

 

Neste capítulo, abordar-se primeiramente o Referencial teórico adotado, 

qual seja a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale e o cuidado indireto 

de enfermagem. Logo em seguida, desenvolve-se suscintamente o Referencial 

temático ‘Centro de Material e Esterilização: conceito, funções e atuação da 

enfermagem’ e ‘Classificações em enfermagem: impacto no processo de 

trabalho da enfermagem’.  

 

2.1 – Florence Nightingale e o cuidado indireto de enfermagem 

 

O hospital, antes do século XVIII, apesar de ser uma instituição de 

assistência, levava à exclusão social devido ao ambiente ser considerado 

altamente nocivo do ponto de vista da saúde. 23 

Isto afastava os demais membros da sociedade, pois representava fonte 

de propagação de epidemias, devido aos poucos conhecimentos de assepsia e 

anti-sepsia pelos prestadores de assistência aos enfermos. 23 

Os enfermos eram amontoados sem nenhum critério, normalmente 

acomodavam-se dois em cada leito e, às vezes, cadáveres permaneciam no 

mesmo leito de pacientes vivos durante várias horas. 23 

Nascida na cidade de Florença, na Itália, a 12 de maio de 1820, em uma 

família rica, Florence Nightingale teve a oportunidade de estudar vários 

idiomas, filosofia, religião e matemática, porém seu maior desejo era o de 

ajudar aos pobres e doentes. 23-24 

Sua participação na Guerra da Criméia como voluntária em 1854 seria 

de extrema importância para a melhoria das condições sanitárias dos hospitais 

militares, e consequentemente, reduziria a mortalidade dos soldados feridos na 

guerra. 23-24 

Florence Nightingale integrou o corpo de enfermagem britânico no 

Hospital de Scutari a fim de organizar e coordenar o serviço de enfermagem 

dos hospitais militares, tendo que enfrentar dificuldades como falta de recursos 

e de condições de higiene. 23-25           
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No local, o número de mortos era cerca de 250 mil, devido à alta 

incidência de doenças infecto contagiosas e pelo não conhecimento dos 

mecanismos de transmissibilidade das doenças. 23           

Revela-se uma mulher com grande capacidade de determinação e 

liderança, aplicando seus conhecimentos práticos e, desde aquela época, 

valorizava a higiene ambiental como medida de prevenção de doenças. 24           

Também acreditava na importância do ar fresco, da iluminação, do calor, 

da nutrição e do repouso adequados, necessários ao restabelecimento do 

paciente. Assim, reformulou todo o modelo assistencial do Hospital de Scutari, 

possibilitando o decréscimo de 40% para 2% o índice de mortalidade entre os 

soldados. 23-24 

Pode-se dizer que a idéia de diagnosticar em enfermagem surgiu com a 

própria Florence Nightingale, quando identificou fatores que estavam 

diretamente relacionados aos problemas de saúde apresentados pelos 

enfermos. 26 

Então, quando estes fatores foram retirados, resultados positivos 

começaram a aparecer. Seria uma das primeiras formas de sistematizar a 

assistência: diagnosticando, intervindo e chegando-se a resultados. 26 

Correlacionando o trabalho da enfermagem no Centro de Material e 

Esterilização com o desenvolvido por Florence Nightingale podemos identificar 

semelhanças, como o cuidado indireto influenciando positivamente no cuidado 

direto.  

A enfermagem do Centro de Material e Esterilização trabalha para 

oferecer subsídios para que o cuidado direto ao paciente possa ser executado 

da melhor forma, controlando assim, as infecções relacionadas à assistência à 

saúde.  

Seu cuidado não está ligado diretamente ao paciente, configura-se em 

um cuidado indireto, agindo diretamente na prevenção de infecções.  

Florence Nightingale identificou a importância do cuidado indireto ao 

paciente, quando mediante atuação no ambiente, influenciou no cuidado direto, 

o que resultou na redução da mortalidade e das taxas de infecção. 

Logo, o enfermeiro deve agir de maneira sistematizada para identificar 

os problemas de sua área de atuação e formular intervenções para tais 

problemas.  
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O enfermeiro não cuida somente do corpo doente, mas também é 

responsável por fornecer subsídios para a realização do cuidado direto através 

de ações de cuidado indireto, como o fornecimento de artigos hospitalares em 

condições seguras para o uso em pacientes. 

  

2.2 – Centro de Material e Esterilização: conceito, funções e atuação da 

enfermagem 

 

O conceito de Centro de Material e Esterilização seria o de uma unidade 

funcional que se destina ao processamento de produtos para saúde dos 

serviços de saúde. 1 

Os profissionais que trabalham em Centro de Material e Esterilização 

devem desenvolver habilidades e conhecimentos para aplicar as melhores 

práticas relacionadas com sua atividade, uma vez que são os responsáveis 

pelo processamento de grande parte dos materiais utilizados na instituição de 

saúde, assim tais atividades possuem efeito significativo na assistência 

prestada ao cliente. 22 

 Em se tratando de paciente cirúrgico, as atividades desenvolvidas no 

Centro de Material e Esterilização estariam relacionadas com cuidados pré, 

intra e pós-operatório, cabendo ao enfermeiro uma assistência ao paciente livre 

de imperícia, imprudência e negligência, o que seria possível através do 

desenvolvimento de ações de uma forma padronizada e sistematizada pelos 

profissionais que ali trabalham. 5,22 

As infecções relacionadas à assistência à saúde surgem durante a 

internação, mas também pode manifestar-se após a alta do paciente, assim ela 

estaria relacionada de alguma forma à internação ou a procedimentos 

hospitalares. 27-28 

O estudo dos fenômenos e o desenvolvimento de uma proposta de 

diagnóstico envolvendo o risco para contaminação de artigos durante seu 

processamento no Centro de Material e Esterilização surgem com o objetivo de 

proporcionar uma maior segurança e proteção do paciente. 

Por definição, um fenômeno seria aquilo que pode ser percebido através 

dos sentidos e consciência. 12 
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O que o enfermeiro perceberia pelos sentidos e consciência no 

desenvolvimento de seu trabalho, ou seja, o fenômeno estaria diretamente 

ligado ao cuidado indireto ao paciente. 29-31  

Estudos revelam a desvalorização e invisibilidade do trabalho 

desenvolvido no Centro de Material e Esterilização. Ele seria conceituado como 

semelhante ao trabalho doméstico, uma vez que lidariam com sujeiras, 

secreções e odores, não recebendo da comunidade acadêmica a devida 

ênfase durante a formação profissional. 32-35  

Observa-se que apesar do Centro de Material e Esterilização exercer um 

papel fundamental na prática assistencial, habitualmente conta com um quadro 

de pessoal insuficiente e/ou sem qualificação adequada para a realização das 

atividades de processamento de artigos e materiais. 7-8, 36-37 

Em virtude da falta de um treinamento específico aos funcionários, 

alguns problemas poderiam ser evidenciados como a diminuição da qualidade 

das tarefas realizadas, insatisfação e absenteísmo.  7-8, 36-37 

Em meio a essa problemática enfrentada pelo enfermeiro, pode-se citar 

três fatores que seriam considerados como valorizadores do Centro de Material 

e Esterilização, são eles: as infecções relacionadas à assistência à saúde, a 

exposição ocupacional e a revolução tecnológica dos instrumentais cirúrgicos, 

o que representaria novos desafios para o processamento dos artigos. 38 

Assim, o mercado passaria a exigir um trabalhador mais qualificado e 

atualizado, despertando o interesse científico e contribuindo com o aumento da 

produção de estudos na referida área. 38 

A enfermagem no Centro de Material e Esterilização estaria inserida em 

um contexto econômico, político e social, o que condicionaria seus processos 

de trabalho, que seriam compostos de objeto (cuidado), finalidade (atendimento 

às necessidades) e instrumentos (técnicas, conhecimentos, processo de 

enfermagem). 38  

A legislação vigente no Brasil atribui ao enfermeiro a responsabilidade 

pelas atividades desenvolvidas no Centro de Material e Esterilização, 

caracterizando-as como específicas dessa profissão, além de tronar obrigatória 

a sua presença. 1,4 
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Seria responsabilidade do profissional, a prestação uma assistência 

segura e de qualidade aos seus pacientes, pois a mesma faz parte do processo 

de controle de infecções. 39 

Assim, o enfermeiro é fundamental para o êxito das ações realizadas no 

Centro de Material e Esterilização, pois é através dele que se dará o processo 

de enfermagem. 

 

2.3 - Classificações em enfermagem: impacto no processo de trabalho da 

enfermagem 

 

A linguagem padronizada de enfermagem utiliza-se das classificações: 

NANDA-I para diagnóstico de enfermagem; NIC utilizada para definir as 

intervenções de enfermagem; e NOC que aborda os resultados de 

enfermagem. 

Desde os anos 70, as classificações de diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem têm sofrido modificações e aperfeiçoamento, 

mediante pesquisas. 40 

 A Taxonomia II da NANDA-I surge pela primeira vez em 2001, quando 

neste mesmo período a associação negocia uma aliança com o Centro de 

Classificação do Curso de enfermagem da Universidade de Iowa, a fim de 

desenvolver uma estrutura taxonômica comum, que estabelecesse relações 

claras entre as três classificações: NANDA, NIC e NOC. 41 

 As classificações de enfermagem estabelecem uma linguagem 

padronizada para a prática profissional, alicerçada no raciocínio e julgamento 

clínico sobre as respostas aos problemas de saúde. 41 

Um dos principais passos da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem é o diagnóstico de enfermagem. Ele contribui com a identificação 

de problemas para formulação de intervenções. 26 

Na classificação da NANDA-I, um diagnóstico de enfermagem refere-se 

às respostas a problemas de saúde e processos de vida, sejam eles reais ou 

potenciais, e seria a base para selecionar intervenções e atingir resultados. 41 

Um diagnóstico de enfermagem pode ser classificado em real, de 

promoção da saúde, de bem-estar ou de risco. O diagnóstico de risco apóia-se 

em fatores de risco que contribuem para o aumento da vulnerabilidade, ele 
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descreve respostas que podem vir a se desenvolver, de maneira individual ou 

coletiva. 41 

A fim de que as intervenções alcancem resultados positivos, o 

enfermeiro atuará nos fatores que influenciam o aumento da vulnerabilidade. 41 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 – Construção e validação de um diagnóstico de enfermagem 

 

A literatura aponta alguns tradicionais modelos de validação. Nesses 

modelos, basicamente três etapas são descritas: o passo inicial é a análise do 

conceito e revisão integrativa, seguidos pela validação de conteúdo por 

especialistas e finalmente, a validação clínica na prática. 42-44 

Em 1979, apresentaram-se três modelos para identificação e validação de 

diagnóstico de enfermagem: o modelo retrospectivo, onde se utilizava a 

experiência dos enfermeiros para identificação dos diagnósticos; o clínico, que 

permitiria a observação direta no ambiente clínico e a validação por enfermeiros, 

que buscaria determinar a frequência com que características definidoras de um 

diagnóstico estariam presentes.  42 

No final da década de 80, propuseram-se três modelos para validação de 

diagnósticos de enfermagem, são eles: Diagnostic Content Validation (DCV) ou 

Validação de Conteúdo Diagnóstico; Clinical Diagnostiv Validation (CDV) ou 

Validação Clínica de Diagnóstico e  Differential Diagnostic Validation (DDV) ou 

Validação Diferencial de Diagnósticos. 43 

No modelo DCV, recomenda-se a realização de uma revisão de literatura 

para o fornecimento de suporte científico às características definidoras do DE, 

seguido da opinião de especialistas acerca destas características. 43 

Outro estudo aponta a validação por especialistas como uma forma onde 

se estabeleceriam quais as características definidoras encontradas na fase da 

revisão integrativa deveriam representar o conceito e quais deveriam ser 

excluídas. 44 

Trata-se de um estudo de validação de um diagnóstico de enfermagem, 

seguindo o método de validação de conteúdo e realizou-se em duas etapas, a 

saber:  

1- Análise do conceito e revisão integrativa; 

2- Validação de conteúdo por especialistas. 
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3.2 Etapa 1: análise do conceito e revisão integrativa 

 

A análise de conceito representa uma etapa importante no 

desenvolvimento de diagnósticos, constituindo a primeira etapa do 

desenvolvimento de novos diagnósticos. 41 

O verbete conceito deriva-se do latim conceptu e significa “aquilo que o 

espírito concebe ou entende; idéia; noção.  Consideração. Opinião. Conteúdo de 

uma proposição. Termo que designa uma classe de fenômenos observados ou 

observáveis. A idéia, enquanto abstrata e geral.” 12 

Entende-se o desenvolvimento de um conceito como um processo 

resultante da observação e experiências em torno do fenômeno que se pretende 

estudar. Assim, o desenvolvimento de um diagnóstico de enfermagem que 

represente um fenômeno específico de atuação do enfermeiro no Centro de 

Material e Esterilização, permitiria a atuação independente por parte do mesmo e 

contribuiria para a delimitação do campo de atuação. 

Dentre as funções da análise do conceito pode-se citar o auxílio no 

esclarecimento de termos e a padronização da linguagem para a prática da 

enfermagem, desenvolvimento de uma definição operacional, criar ou renovar 

uma teoria existente, entre outros. 45 

O modelo de análise do conceito escolhido compõe-se de oito passos, os 

quais podem ocorrer simultaneamente durante o processo de análise, conforme 

pode-se observar na Figura 1. 45 
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Figura 1 – Análise do conceito e revisão integrativa. MPEA, 2013. 

 

1) Seleção do conceito: A escolha de um conceito deve ser direcionada 

pelo interesse em um fenômeno o qual tenha causado incômodo ou despertado 

indagações, ou algo cujas etapas seguintes da pesquisa dependem de sua 

compreensão. 45 

Para fins de análise, selecionou-se o conceito “Risco para contaminação de 

artigos”, mediante a identificação dos fatores determinantes de risco. 

Analisou-se o título do diagnóstico proposto, sua disposição em domínios e 

classes. (Figura 2) 

 

Figura 2 – Seleção do conceito. MPEA, 2013. 

 

2) Determinação dos objetivos ou propósitos da análise: Refere-se à 

finalidade da análise. Esta etapa responde à pergunta: por que estou fazendo 

esta análise conceitual? 45 
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A análise do conceito teve a finalidade de fundamentar os fenômenos que 

merecem o julgamento clínico do enfermeiro do Centro de Material e 

Esterilização, que constituem a base para seleção de intervenções e para o 

alcance de resultados, por meio de:  

• Reconhecimento dos usos do conceito; 

• Definição de seus atributos, antecedentes e consequentes; 

• Identificação dos referenciais empíricos que permitem avaliar o Risco de 

contaminação de artigos e materiais, no ambiente do Centro de Material e 

Esterilização.  

3) Identificação de todos os possíveis usos do conceito: Trata-se de uma 

busca na literatura para identificação dos possíveis usos do conceito, 

considerando-se diferentes aspectos e áreas do conhecimento. 45 

 A revisão integrativa de literatura proporcionaria a síntese do 

conhecimento a respeito de determinado tema. 46  

Os resultados bem elaborados de uma revisão integrativa de literatura 

teriam um impacto direto na qualidade do atendimento ao paciente e atenderiam 

aos mesmos padrões de rigor, clareza e replicação de resultados utilizados na 

pesquisa primária. 47 

 Ela facilita o processo de identificação de consenso de especialistas sobre 

determinado tema quando o conhecimento científico ainda não está 

fundamentado, o que contribui para o desenvolvimento de teorias relacionadas ao 

fenômeno. 48 

Para isso, percorreram-se as seis etapas da revisão integrativa de 

literatura, descritas na Figura 3. 49 
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Figura 3 – Etapas da revisão integrativa. MPEA, 2013. 

 

Para identificar os diversos usos do conceito, utilizaram-se artigos de 

periódicos obtidos por meio de consulta às bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (Medline) e pelo 

Dedalus, o Banco de Dados Bibliográficos da Universidade de São Paulo.  

Também se incluiu livros que abordam a temática Centro de Material e 

Esterilização do acervo pessoal do pesquisador e de pesquisa em biblioteca física 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UFF para a construção 

final das definições conceituais do diagnóstico. 

Os termos utilizados para a busca, foram previamente pesquisados em 

Descritores em Ciência da Saúde (Decs) da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e 

consistiram em: “enfermagem; esterilização; trabalho”. 

No tocante às bases de dados Medline e Cinahl, utilizou-se o vocabulário 

Medical Subject Headings of U.S. National Library of Medicine (MeSH) em inglês: 

“nursing; sterilization; work”. 

Os estudos selecionados para esta pesquisa foram obtidos mediante a 

utilização dos descritores combinados com os operadores booleanos “or; and; and 

not”. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos indexados nas bases de 

dados, sem período definido, nos idiomas português, inglês e espanhol, além de 
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artigos com resumo completo que abordassem as atividades de enfermagem no 

Centro de Material e Esterilização.  

Os artigos que não se encontravam disponíveis nas bases de dados no 

momento da coleta de dados foram buscados no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), através 

do acesso remoto.  

Excluíram-se os resumos apresentados em eventos científicos, notas ao 

editor e artigos que não respondiam aos objetivos do estudo. 

A busca nas bases de dados, com a utilização dos descritores 

“enfermagem; esterilização; trabalho”, associados aos operadores booleanos “or, 

and, and not”, ocorreu da seguinte forma: 

• Lilacs: enfermagem OR esterilização AND trabalho  

• Medline: enfermagem AND esterilização AND trabalho  

• Cinahl: sterilization AND nursing  

• Scielo: nursing OR sterilization AND work AND NOT fertility  

• Dedalus: enfermagem AND esterilização AND trabalho  

Inicialmente, identificaram-se 255 artigos nas fontes descritas. Realizou-se 

a leitura dos títulos e resumos para confirmar se os mesmos adequavam-se aos 

objetivos da análise conceitual.  

A partir desta análise preliminar, 35 artigos foram submetidos à leitura na 

íntegra. Assim, a amostra final da pesquisa foi composta de 22 artigos, dentre os 

quais constam 19 artigos e três dissertações. 

Acrescentou-se ainda, quatro livros, uma resolução da ANVISA e dois 

guidelines de importância para o processamento de materiais no Centro de 

Material e Esterilização. 

A Figura 4 descreve a conduta adotada para a seleção, organização e 

análise dos artigos encontrados. 
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Figura 4 – Seleção dos artigos. MPEA, 2013 

 

4) Determinação dos atributos: Representa a etapa principal da análise de 

conceito. São palavras ou termos que demonstram a essência do conceito. 45 

Procedeu-se a uma leitura criteriosa dos 22 artigos que serviram de base 

para a análise do conceito, destacando-se os trechos que corresponderiam aos 

elementos de interesse: atributos, antecedentes, consequentes do risco e 

referenciais empíricos. 

 5) Construção de um caso modelo: Representa um exemplo do uso do 

conceito que contempla todos os seus atributos. Pode ser proveniente do 

cotidiano, da literatura ou construído pelo próprio pesquisador. 45 

 6) Identificação de casos adicionais: São exemplos de casos que ajudam 

ao pesquisador esclarecer o conceito analisado. Neste estudo identificou-se um 

caso limítrofe e um caso ilegítimo. 45 

7) Identificação dos antecedentes e consequentes: Os antecedentes são 

eventos que são necessários para a ocorrência do conceito. Já os consequentes 

são eventos que surgem da presença do conceito. 45 

Realizou-se a síntese dos dados de identificação dos atributos, 

antecedentes e consequentes, agrupando-se os principais focos temáticos das 

questões norteadoras. 
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8) Definição dos referenciais empíricos: É a etapa final da análise do 

conceito. Representam meios para medir o conceito ou determinar sua 

presença.45 

 

3.3 Etapa 2: validação de conteúdo por especialistas 

  

A segunda etapa deste estudo foi realizada no 4º trimestre de 2012, 

através de informações obtidas via correio eletrônico com os enfermeiros, além de 

abordagem individual.  

Optou-se pela comunicação via rede mundial de computadores, uma vez 

que a mesma teria se tornado uma indispensável fonte de pesquisa, graças ao 

seu acervo disponível para consulta e pela facilidade de acesso, o que permite 

que pesquisadores de toda a parte do mundo troquem informações com rapidez, 

eliminando as barreiras de tempo e de espaço. 50 

Nesta etapa a finalidade foi a apreciação e avaliação do diagnóstico de 

enfermagem por parte dos especialistas ou peritos, com base em um instrumento 

gerado a partir dos resultados da etapa anterior e construído de acordo com a 

estrutura da NANDA-I, constituído da definição operacional de cada fator de risco. 

 

3.3.1 Amostra 

 

Procurando-se atender aos critérios pré-estabelecidos, a amostra foi 

composta por enfermeiros que atenderam à definição de perito descrita no 

Quadro 1. 

 A adaptação da avaliação de peritos ocorreu em virtude da necessidade de 

se especificar alguns critérios, de maneira que possibilite a inclusão na amostra 

de um maior número de especialistas com conhecimento na temática proposta. 

Estudos apontam que a experiência clínica e o conhecimento teórico 

seriam de extrema relevância. Assim, procurou-se mesclar enfermeiros 

especialistas com prática clínica e enfermeiros especialistas em diagnóstico de 

enfermagem. 51 
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A cada critério uma pontuação específica foi associada, de modo que, 

selecionou-se como especialista, o enfermeiro que possuísse uma pontuação 

mínima de cinco pontos. 

  A adoção do critério “Especialização em centro cirúrgico (CC), centro de 

material e esterilização (CME) e recuperação pós anestésica (RPA) ou 

Certificação de especialista pela SOBECC”, deu-se em virtude destas situações 

favorecerem o acúmulo de conhecimentos acerca do trabalho em Centro de 

Material e Esterilização, uma vez que a Associação Brasileira de Enfermeiros de 

Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização 

(SOBECC) está associada à Academia Brasileira de Especialistas de 

Enfermagem (ABESE) e à International Federations Perioperative Nurses (IFPN), 

e mantém parceria com a Association of PeriOperative Registered Nurses 

(AORN).52  

 

Quadro 1 - Definição de perito. 

Definição de perito Pontuação Definição de perito 

adaptada 

Pontuação 

Mestre em enfermagem 4,0 Mestre em enfermagem 4,0 

Mestre em enfermagem 

com dissertação com 

conteúdo relevante para 

o diagnóstico de 

interesse 

1,0 Mestre em enfermagem 

com dissertação 

relacionada à CME, SCIH 

e/ou diagnóstico de 

enfermagem 

1,0 

Publicação de pesquisa 

sobre o dado 

diagnóstico ou 

conteúdo relevante 

2,0 Publicação de pesquisa 

sobre diagnóstico, CME, 

CC e/ou SCIH 

2,0 

Publicação de artigo 

sobre diagnóstico em 

periódico de referência 

2,0 Publicação de artigo 

sobre diagnóstico, CME, 

CC e/ou SCIH 

2,0 

Tese de doutorado 

sobre o diagnóstico 

2,0 Doutor em enfermagem 2,0 
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Prática clínica atual de 

no mínimo 1 ano de 

duração em área 

relevante para o 

diagnóstico de interesse 

1,0 Prática clínica de no 

mínimo 1 ano em CME, 

CC, SCIH ou ensino 

1,0 

Certificação de prática 

clínica em área 

relevante para o 

diagnóstico de interesse 

2,0 Especialização em CC, 

CME e RPA ou 

Certificação de 

especialista pela 

SOBECC 

2,0 

 

Em estatística, o número de indivíduos necessários para compreender uma 

amostra baseia-se, entre outras coisas, no nível de confiança adotado e no erro 

de amostragem. 51 

Desta forma, a amostra foi composta por 38 enfermeiros, considerando-se 

um erro amostral aceitável de 15%, nível de confiança de 99% e proporção de 

especialistas de 85% para validação do diagnóstico. 51 

Utilizou-se uma fórmula para definição da estimativa do tamanho amostral 

e a proporção esperada de peritos, onde: 

• Z1-α/2: refere-se ao nível de confiança adotado (1,96); 

• P: representa a proporção esperada de especialistas indicando a 

adequação de cada item (85%); 

• e: representa a diferença de proporção aceitável em relação ao que seria 

esperado (15%). (Figura 5)  51 

 

 

Figura 5 – Fórmula para cálculo amostral de peritos. MPEA, 2013. 
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Efetuou-se o cálculo da seguinte forma: n= 1,962 * 0,85 * 0,15 / 0,152 = 38 

especialistas. 51 

Considerando-se a temática e os critérios de definição de perito, 

abordaram-se enfermeiros da lista de endereços eletrônicos do próprio 

pesquisador, dos endereços eletrônicos constantes dos artigos selecionados para 

compor a revisão integrativa, através da busca avançada de currículo pela 

Plataforma Lattes, e finalmente pela “amostragem tipo bola de neve”, que seria a 

seleção de sujeitos por meio de indicação ou recomendação dos sujeitos 

anteriores. 53 

 Durante a abordagem dos peritos em eventos científicos, onde se utilizou 

da estratégia bola de neve, o instrumento foi entregue pessoalmente pelo 

pesquisador, o que resultou, além da abordagem à distância, o contato pessoal. 

 

3.3.2 Busca dos peritos 

 

Abordou-se 352 enfermeiros, sendo 52 por meio de correio eletrônico e 300 

através do contato pessoal com o perito, conforme apresentado abaixo na Figura 

6. 
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Figura 6 – Abordagem dos peritos selecionados. MPEA, 2013 

  

Inicialmente, abordou-se por correio eletrônico 12 enfermeiros da lista de 

contatos do próprio pesquisador que possuíam o perfil pré-estabelecido, onde 

seis recusaram o convite e seis aceitaram responder ao instrumento.  

Confeccionou-se 300 questionários para abordagem pessoal dos peritos 

que assim o requisitassem, contatos pessoais do pesquisador, dentre os quais 

não foram enviados mensagem de correio eletrônico e enfermeiros indicados 

pelos participantes do estudo. Estes sujeitos foram abordados durante a 

realização de eventos científicos dos quais o pesquisador participou, 278 

enfermeiros aceitaram o questionário, porém não o retornaram preenchido.  

Nove enfermeiros foram indicados pelos participantes da pesquisa para 

receber o instrumento por correio eletrônico. Destes, três recusaram participar e 

dois aceitaram, porém não retornaram o instrumento preenchido.  

Abordaram-se seis enfermeiros cujos endereços eletrônicos constavam dos 

artigos científicos utilizados na construção da análise do conceito, escrito pelos 

mesmos. Um enfermeiro recusou o convite e cinco aceitaram e responderam ao 

instrumento.  
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A busca de enfermeiros pela Plataforma Lattes complementou a amostra 

selecionada. Realizou-se uma busca simples em 23 de outubro de 2012, na 

Plataforma Lattes, onde se utilizou como assunto a expressão “diagnóstico de 

enfermagem”. Buscou-se por doutores de nacionalidade brasileira.  

Esta busca resultou em 4809 currículos, onde foram analisados os 

primeiros 90 currículos, aplicando-se os critérios de inclusão. Selecionou-se 25 

currículos, onde se teve acesso ao endereço eletrônico para o envio do 

instrumento. Caso o perito não respondesse a mensagem eletrônica, após 15 dias 

uma nova mensagem seria enviada.  

O perito que não manifestou sua vontade em participar da pesquisa 

respondendo à mensagem eletrônica, teve este posicionamento entendido como 

uma recusa ao convite.  

 

3.3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados, do tipo questionário, (APÊNDICE E) foi 

dividido em duas partes: 

1º - Caracterização do perito - dados de identificação (nome, idade, local 

em que trabalha) e áreas de estudo (área de atuação, tempo de experiência 

profissional, titulação acadêmica, trabalho com diagnóstico de enfermagem, 

identificação do diagnóstico de enfermagem na prática).  

2º - Instrumento de validação propriamente dito - neste momento o perito 

deveria avaliar de acordo com uma escala do tipo likert, sendo: 1 – Nada; 2- 

Pouco; 3- De alguma forma; 4- Muito; 5 – Excelente. 

  Os valores seriam utilizados na avaliação dos seguintes Critérios: 

• Adequação: o conteúdo torna-se próprio, conveniente e ajustado ao 

diagnóstico de enfermagem.  

• Pertinência: que se refere e vem a propósito ao conteúdo do diagnóstico 

associado; oportuno; relativo e pertencente àquele diagnóstico. 

• Clareza: conteúdo fácil de entender, explícito, inteligível, transparente e 

evidentemente ao diagnóstico em questão, de forma que expresse 

unicamente uma idéia sem dúvida. 
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• Precisão: posição definida no contínuo do conteúdo em avaliação que se 

distingue dos demais conteúdos que cobrem os diagnósticos estudados; 

indica com exatidão de forma categórica o conteúdo do diagnóstico.   

• Objetividade: prático; direto; expressa de forma objetiva o conteúdo do 

diagnóstico avaliado. 

 Os especialistas foram questionados quanto às sugestões de outros itens 

não constantes do instrumento listagem ou identificados durante o preenchimento 

do mesmo, e que deveriam ser adicionados nas caselas em branco destinadas 

para este fim.  

Cada fator de risco continha a definição operacional, intervenção proposta 

e resultado esperado. 

 Com a finalização da elaboração do instrumento de coleta de dados, um 

convite foi enviado ao especialista que atendeu aos critérios de inclusão. 

(APÊNDICE C) 

  

3.3.4 Organização e análise dos dados 

 

De posse do instrumento devidamente preenchido, os dados foram 

armazenados em uma planilha gerada pelo aplicativo Microsoft Office Excel 

(2010).  

Realizou-se a análise quantitativa quanto à pertinência do diagnóstico e 

sua adequação da definição aos seus respectivos títulos, aplicando-se estatística 

descritiva (distribuição de freqüências). 

Na realização da análise dos dados sobre o grau com que cada 

característica definidora pode ser indicativa de um diagnóstico, codificou-se a 

escala likert de forma dicotômica, onde os itens marcados como 1, 2 ou 3 foram 

considerados inadequados e os itens marcados como 4 ou 5 adequados.51 

Calculou-se o número de especialistas que consideraram adequado o 

indicador clínico, com aplicação do teste estatístico binominal. 51 

A aplicação do teste objetivou verificar a proporção de especialistas que 

classificaram as características definidoras como adequadas, respondendo a 

seguinte pergunta: qual a probabilidade de a proporção de especialistas que 
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classificaram a característica definidora como adequada ser maior ou igual a 

85%? 

O teste binominal baseia-se na seguinte expressão (Figura 7): 

 

Figura 7 – Teste binominal. MPEA, 2013. 

Onde: 

n= número de especialistas (38); 

x= número de especialistas que classificaram o indicador adequado; 

p= proporção considerada adequada para validar o indicador (0,85). 

Para isso devemos considerar duas hipóteses estatísticas: 

H0: a proporção de especialistas que classificaram o indicador como adequado 

não é igual (ou superior) a 85%. 

H1: a proporção de especialistas que classificaram o indicador como adequado é 

igual a 85%. 

 A rejeição da hipótese nula ocorreu somente quando o nível descritivo do 

teste (valor p) apresentou-se inferior ao nível de significância adotado (0,05). 

 Aplicou-se este raciocínio para cada componente do diagnóstico de 

enfermagem que foi validado. 51 

 

3.3.5 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Esta pesquisa desenvolveu-se de acordo com os preceitos éticos da 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que descreve as condutas a 

serem adotadas na realização de pesquisas com seres humanos. 54 

 Anteriormente à coleta de dados, submeteu-se o projeto à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro e a sua 

realização ocorreu após a aprovação do mesmo, sob o número CAAE: 

04960612.5.0000.5243. 

A participação na pesquisa constituiu-se de forma voluntária, ficando a 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo a critério do 
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participante, que pode ser feita a qualquer momento, sem que isso resultasse em 

prejuízos para o mesmo.  

Foram fornecidos esclarecimentos prévios aos participantes da pesquisa, 

além de assegurado que suas identidades seriam mantidas em sigilo e que as 

informações relacionadas com sua privacidade permaneceriam em caráter 

confidencial, ficando restrita sua participação na mesma, a qual será confirmada 

por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE D).  

Não houve riscos diretos para os sujeitos participantes já que os 

instrumentos de avaliação utilizados integram critérios internacionais de 

avaliação, através da revisão integrativa, conforme descrito na Etapa 2.  

A pesquisa não acarretou nenhum ônus financeiro para os sujeitos 

participantes, ficando a cargo do pesquisador as despesas com o 

desenvolvimento do projeto.  

Quanto à aplicação do instrumento, foi realizada de forma conveniente aos 

sujeitos e respeitando-se seus limites. 

 

3.3.6 Financiamento  

 

Vale ressaltar que o curso de Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial possui uma parceria firmada com o Conselho Regional de 

Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ). Porém, os custos do projeto foram 

financiados pelo próprio pesquisador não havendo, portanto, repasse de verbas 

diretas para o desenvolvimento da pesquisa. (ANEXO A) 
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4. RESULTADOS 

 

 

ETAPA 1 

 

 

4.1 Revisão integrativa 

 

4.1.1 Categorização dos estudos 

 

Em relação ao país de publicação, onze foram publicados no Brasil, nove 

nos Estados Unidas e dois na Inglaterra. O ano de publicação dos estudos variou 

entre o período de 2007 – 2008 e 2011, com quatro publicações em cada ano. 

Quanto à caracterização dos estudos metade deles, encontravam-se publicados 

em português e metade em inglês. Analisou-se 19 artigos e três dissertações, 

onde se classificou 10 com o grau de recomendação B e nível de evidência 

científica 2C. (Tabela 1) 

A utilização de estudos classificando-se seu grau de recomendação tem 

por objetivo principal conferir transparência à procedência das informações, além 

de estimular a busca de evidência científica de maior força e auxiliar a avaliação 

crítica do leitor. 55-56 

 Classificou-se os estudos de acordo com o grau de recomendação e nível 

de evidência científica descrito pelo “Oxford Centre for Evidence-based Medicine” 

(ANEXO 3).  
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Tabela 1 – Caracterização dos estudos. Niterói, RJ, 2013. 
 

País n (%) 

Brasil 11 (50) 

Estados Unidos 9 (41) 

Inglaterra 2 (9) 

Ano de publicação  

2004 1 (5) 

2005 2 (9) 

2006 3 (14) 

2007 4 (18) 

2008 4 (18) 

2009 3 (14) 

2010 1 (5) 

2011 4 (18) 

Idioma  

Português 11 (50) 

Inglês 11 (50) 

Tipo  

Artigo científico 19 (86) 

Dissertação de mestrado 3 (14) 

Grau de recomendação / Nível de evidência científica  

A/1B 1 (5) 

B/2C 10 (45) 

C/4 1 (5) 

D/5 10 (45) 

Total 22 (100) 

 
 

4.1.2 Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 

Os artigos que compuseram a amostra 7-8,30,32,34,36,57-72 foram submetidos a 

uma leitura minuciosa e as informações colhidas sintetizadas em um banco de 

dados, conforme demonstrado resumidamente no APÊNDICE A.  
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4.2 Análise do conceito 

  

 

4.2.1 Identificação dos possíveis usos do conceito 

  

 O conceito contaminação é utilizado para designar o contágio por algo que 

não estava presente antes de determinada situação. 8-9 

Autores apontam que a contaminação pode ocorrer em superfícies, entre 

pessoas, materiais estéreis e substâncias. (Quadro 2) 

 

Quadro 2 – Definições encontradas na literatura para o conceito contaminação.  

Conceito contaminação Referência 

Ato ou efeito de contaminar; contágio, infecção por 

contato. O mesmo que poluição. 9 

Diconário Michaellis 

Contaminação de superfícies por microrganismos. 72 Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

Contaminação de substâncias por microrganismos. 73 Journal of Hospital 

Infection  

Contaminação de materiais. 74 Jornal Brasileiro de 

Pneumologia  

Contaminação após o processamento de material. 75 Revista da Escola de 

Enfermagem da USP  

Contaminação do vestuário de profissionais de saúde. 
76 

Texto e Contexto - 

Enfermagem 

Contaminação de materiais esterilizados. 77 Manual de 

esterilización para 

centros de salud.  

 

Assim, como causas da contaminação de materiais esterilizados apontam-

se as falhas no processo de esterilização; materiais cuja embalagem não oferece 

barreira adequada; excessivo manuseio da embalagem do material estéril; em 

relação ao transporte, regras de transferência devem ser estabelecidas, 
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minimizando ou eliminando contaminação acidental e condições de 

armazenamento do artigo. 77 

 

4.2.2 Determinação dos atributos 

 

Para identificar os atributos para o risco para contaminação de artigos no 

ambiente do Centro de Material e Esterilização, utilizaram-se as questões: Como 

os autores definem o conceito (título, classe e domínio)? Quais as características 

ou atributos apontados? Que idéias os autores discutem sobre contaminação de 

artigos e materiais no ambiente do Centro de Material e Esterilização? 

Os atributos analisados foram: título do diagnóstico, domínio e classe. 

  

4.2.2.1 Título do diagnóstico 

 

 Recomenda-se que a definição ofereça descrição clara e exata do 

enunciado, porém sem utilizar as palavras que estão contidas nele. 33 

A definição diagnóstica dá sentido, além de ajudar a distinguir o novo 

diagnóstico dos outros que venham a ser similares. 33 

 

Quadro 3 – Construção do título do diagnóstico.  

Conceito 

“A sobrevivência de microrganismos ao processo de esterilização pode decorrer 

de falhas humanas e mecânicas.” 58 

“Os utensílios e acessórios de limpeza são frequentemente negligenciados, mas 

constituem componentes vitais de processo de limpeza. Podem ser descartáveis 

ou reusáveis, tais como esponjas, tecidos e escovas longas. Admite-se um risco 

de contaminação cruzada entre os usos nos produtos para a saúde.” 78 

“As lavadoras ultrassônicas devem encontrar-se em perfeito estado de higiene 

para o uso, aplicando as normas de limpeza da instituição, correspondentes a 

cada equipamento, pois estas máquinas muitas vezes atuam como vetores de 

contaminação.” 77 

“Um material recém-esterilizado pode vir a se contaminar bem antes do prazo de 
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validade estabelecido, dependendo das embalagens utilizadas e das condições 

posteriores à esterilização.” 16 

 

Assim, após análise dos conceitos obtidos, construiu-se o título: Risco para 

contaminação de artigos. 

A definição do diagnóstico proposto seria: Risco aumentado do artigo ser 

contaminado após sua limpeza e/ou desinfecção, durante o preparo ou após a 

esterilização. 

 

4.2.2.2 Domínio 

 

 Um domínio consiste em uma esfera de interesse. 33 

 O domínio proposto para este diagnóstico seria o domínio 11 da NANDA-I: 

segurança e proteção. 

  

Quadro 4 – Definição do domínio para o diagnóstico proposto.  

Conceito 

“Garantir a segurança do processamento de artigos [...] é uma importante medida 

de controle de infecções associadas aos cuidados em saúde. Por meio da 

esterilização, pode-se interromper a cadeia de transmissão de microrganismos.” 
58 

“A finalidade ou o objetivo do processo de trabalho da enfermeira do Centro de 

Material e Esterilização caracteriza-se na necessidade de produção de materiais 

em condições seguras de uso e, por conseguinte, está diretamente ligada à 

qualidade da assistência prestada.” 21 

“A história do Centro de Material e Esterilização revela que suas ações vêm 

acompanhando as necessidades dos procedimentos cirúrgicos, no intuito de 

controlar as infecções no pós-operatório e melhorar as condições da cirurgia.” 56 

“As atividades desenvolvidas pelo enfermeiro do Centro de Material e 

Esterilização estão incluídas no cuidado de Enfermagem e de saúde e pode ser 

considerado cuidado indireto, observado na organização do ambiente de saúde e 

na garantia da qualidade e segurança aos procedimentos de intervenção, por 
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meio do processamento adequado de artigos.” 56 

“É visto como um setor vital à segurança e qualidade do cuidado de saúde 

prestado ao cliente.” 56 

“Responsabiliza-se por receber, preparar, acondicionar, esterilizar, guardar e 

distribuir artigos [...] às unidades consumidoras que prestam atendimento direto 

ao cliente e, por isso, compreende-se que pode influenciar o processo saúde-

doença de modo positivo ou negativo, pela qualidade e segurança dos artigos 

que fornecerá ao atendimento de saúde.” 56 

“O Centro de Material e Esterilização compreende um importante setor de apoio 

à instituição de saúde, relacionando-se no combate às infecções, na segurança 

dos produtos que fornece resultando na qualidade dos serviços prestados.” 28 

“As práticas de limpeza, desinfecção e esterilização são procedimentos 

essenciais para assegurar que materiais e equipamentos médicos não 

transmitam microrganismos aos pacientes.” 16 

 

Para este diagnóstico, propôs-se o domínio 11: Segurança e proteção, cuja 

definição seria “estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico; 

conservação contra perdas e proteção da segurança e da ausência de perigos”. 33 

 

4.2.2.3 Classe 

 

 Segundo definição, a classe de um diagnóstico consistiria em uma divisão 

de coisas por qualidade. 33 

 Para este diagnóstico, propôs-se a classe “Proteção contra infecção a 

patógenos.” 

 

Quadro 5 – Definição da classe para o diagnóstico proposto.  

Conceito 

“Os avanços da cirurgia e a necessidade de controlar infecções fazem com que o 

Centro de Material e Esterilização seja vista como um local de importância à 

qualidade da prestação de serviços hospitalares, pela necessidade de 

qualificação, de pesquisas e de integração com as unidades consumidoras, as 
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quais prestam serviços de prevenção, de diagnose e de terapêutica aos seus 

clientes.” 56 

“Falar em processo de esterilização é pensar em qualidade de serviço 

favorecendo as melhores implicações ao usuário.” 69 

“Os processos para limpeza, desinfecção e esterilização de materiais foram 

acompanhando a evolução das ações em saúde e, com o aumento da 

complexidade que envolvia os atos cirúrgicos, apareceu a necessidade de se 

criar mecanismos que evitassem a morte dos pacientes por infecção, dando-se 

início a uma reestruturação no processo de trabalho do Centro de Material e 

Esterilização.” 24 

“A prevenção de infecção de sítio cirúrgico é decorrente das melhores práticas de 

esterilização de instrumentais e dispositivos utilizados em cirurgias.” 61 

 

Assim, com base no que abordam os autores sobre a importância da 

prevenção de infecções decorrentes dos processos de limpeza, desinfecção e 

esterilização para uma assistência de melhor qualidade ao paciente, definiu-se 

que o diagnóstico proposto fosse incluído na classe “Proteção contra infecção a 

patógenos” da NANDA-I. 

 

4.2.3 Identificação dos antecedentes 

 

Conceitua-se antecedente como o “que existiu ou aconteceu antes; fato 

que determina outro posterior. Fenômenos que antecedem uma enfermidade e 

cujo conhecimento é necessário ou útil ao respectivo diagnóstico.” 9 

Os antecedentes constituem-se de eventos ou fenômenos que precedem 

ao conceito de interesse, auxiliando na compreensão do contexto social, no qual o 

conceito é usado, além de favorecer seu refinamento.  

Identificaram-se os eventos antecedentes do conceito em questão, por 

meio de respostas à pergunta: Que fenômenos contribuem para a evidência do 

conceito contaminação de artigos e materiais no ambiente do Centro de Material e 

Esterilização?  
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Os fatores de risco consistem em fatores ambientais e elementos 

fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos. Estes aumentam a 

vulnerabilidade individual, familiar ou da comunidade. Recomenda-se apoio na 

literatura para o desenvolvimento dos fatores de risco. 33 

O Quadro 6 apresenta os antecedentes do conceito contaminação de 

artigos, identificados na literatura. 

 

Quadro 6 – Antecedentes do conceito contaminação de artigos e materiais.  

Conceito 

Antecedente: Falha na bomba de vácuo 

“Testes de diagnóstico detectam vazamentos de ar e penetração de vapor 

inadequada, determinam a adequação da remoção de ar da câmara de uma 

autoclave pré-vácuo.” 68 

“O teste [Bowie-Dick], que é indicado na primeira carga [...], após o aquecimento 

do equipamento, evidencia a presença de ar residual na câmara. Quando positivo, 

o equipamento não deverá ser utilizado, pois a presença de ar é uma barreira 

para a penetração do vapor.” 58 

“O indicador químico Classe 2, também chamado de teste Bowie-Dick, é usado 

para testar a remoção dinâmica do ar da autoclave. Detecta vazamentos de ar, 

remoção de ar inadequado, presença de gases não condensáveis e a penetração 

do vapor insuficiente.” 61 

“A presença de ar é um fator impeditivo para a penetração do agente, por este 

motivo, as autoclaves modernas vêm sendo providas de sistemas cada vez mais 

eficientes para a remoção de ar e rápida penetração do agente de esterilização. A 

incompleta remoção do ar da câmara interna das autoclaves impede a difusão e 

penetração adequada do vapor.” 78 

“Esterilizadores pré-vácuo: Estes equipamentos possuem uma bomba de vácuo, o 

sistema de Venturi, para retirar o ar da câmara rapidamente em forma de pulsos, 

de modo que o vapor ingresse na câmara em maior velocidade, melhorando a 

eficiência da autoclave ao eliminar as bolsas de ar e melhorar a velocidade do 

processo.” 77 

“[Um dos] fatores que afetam a esterilização por autoclave: Eliminação incompleta 
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do ar do esterilizador: Produz a diminuição da temperatura afetando a 

esterilização. As bolhas de ar, contidas nos pacotes atuam impedindo a difusão e 

expansão do vapor. Isto ocorre por falhas na bomba de vácuo ou nas autoclaves 

gravitacionais devido a eliminação incompleta de ar.” 77 

“É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de 

remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no 

primeiro ciclo do dia.” 1 

“O ar retido ou os gases não condensáveis são a causa mais frequente de falhas 

no processo de esterilização.” 3 

Antecedente: Presença de sujidades no artigo após a limpeza 

“A limpeza cuidadosa e adequada é o principal determinante dos resultados da 

segurança da esterilização.” 70 

“Artigos inadequadamente limpos ou esterilizados tornam-se fonte de 

contaminação, pois são amplamente utilizados em procedimentos invasivos e 

oportunos para a propagação de infecção cruzada.” 69 

“A limpeza é um componente essencial no processamento de artigos médicos. A 

esterilização nunca poderá ser alcançada sem uma limpeza completa.” 77 

“A sujidade atua protegendo os microorganismos do contato com agentes letais 

(desinfetantes, esterilizantes), reage e inativa os agentes de limpeza.” 77 

“Os resíduos orgânicos, tais como: sangue, soro, lípides, fragmentos de tecidos e 

sais inorgânicos, se não forem retirados durante a limpeza, podem impedir a 

desinfecção e a esterilização, uma vez que limitarão a difusão dos agentes 

esterilizantes ou inativarão a ação dos desinfetantes.” 78 

“A matéria orgânica na forma de soro, sangue, pus, fezes ou lubrificantes pode 

interferir na atividade germicida através de, pelo menos, duas formas: pela reação 

química e formação de um complexo matéria orgânica – desinfetante que é 

menos germicida, com poucos sítios ativos livres; ou agindo como uma barreira 

física que oferece proteção aos microorganismos contra o ataque de agentes 

germicidas.” 78 

Antecedente: Parâmetros físicos inadequados ao final do ciclo 

“No monitoramento físico deve haver registros dos parâmetros requeridos para o 

método esterilizante. Para o vapor saturado sob pressão inclui a temperatura, o 
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tempo e a pressão e preferencialmente feito de forma automatizada. Caso não 

tenha impressora no esterilizador, esse registro deve ser realizado manualmente 

a cada minuto e se constitui em um documento para efeitos legais. Vale lembrar 

que falhas mecânicas que inviabilizam o processo podem ocorrer durante o ciclo 

e essas podem ser verificadas pela simples conferência sistemática desses 

parâmetros.” 58 

“Cada ciclo de esterilização deve ser monitorizado para verificar que os 

parâmetros necessários para a esterilização, foram cumpridos. Os parâmetros 

físicos de tempo e temperatura devem ser registrados a cada ciclo e verificados 

pelo operador da autoclave antes de transferir os itens para a área de 

armazenamento.” 63 

“A monitorização física deve ser utilizada para verificar o registro de temperatura, 

tempo e pressão para ciclos de esterilização a vapor. A fita impressa deve ser 

revista no final de cada ciclo e assinada pelo operador da autoclave, além de 

verificar se todos os parâmetros de esterilização foram atendidos. Os registros 

físicos dos dados devem ser usados, quando disponíveis, para todos os métodos 

de esterilização para determinar se o sistema de esterilização está funcionando 

dentro dos parâmetros estabelecidos.” 63 

“A monitorização física deve ser usada a fim de verificar se os registros de 

temperatura, tempo e pressão estão dentro dos parâmetros estabelecidos. Eles 

devem ser lidos e analisados no final de cada ciclo, e assinados pelo operador.” 66 

“Monitores físicos: São elementos de medida incorporados ao esterilizador, tais 

como termômetros, manômetros de pressão, cronômetros, sensores de carga, 

válvulas e sistemas de registro de parâmetros, entre outros. Permitem visualizar 

se o equipamento alcançou os parâmetros exigidos para o processo. Os 

monitores físicos são de grande utilidade, mas não são suficientes como 

indicadores de esterilização. Além disso, devem ser calibrados periodicamente 

para garantir a informação que proporcionam.” 77 

Antecedente: Falha no indicador químico externo após o processo de 

esterilização 

“Um indicador de processo de esterilização deve ser utilizado em cada pacote a 

ser esterilizado e em todos os itens que estão sendo esterilizados em ciclo para 
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uso imediato. Quando o indicador de processo não é visível a partir do exterior da 

embalagem, um indicador de processo deve ser utilizado no exterior do pacote. A 

finalidade do indicador de processo externo é diferenciar entre os itens 

processados e não processados. Embora os indicadores de processo de 

esterilização externos não verifiquem a esterilidade, eles ajudam a detectar erros 

processuais e mau funcionamento de equipamentos; portanto, a mudança de cor 

deve ser verificada antes da abertura.” 63 

“O monitoramento químico deve ser realizado por indicadores e integradores que 

sofrem mudança química ou física, quando da exposição ao processo de 

esterilização, avaliando um ou mais parâmetros do processo, com a finalidade de 

controlar interna e externamente o pacote a ser esterilizado. São essenciais para 

monitorarem falhas e constituem um instrumento para assegurar a qualidade do 

processo.” 58 

“A AORN recomenda a inclusão um indicador de processo de esterilização em 

cada pacote a ser esterilizado e em todos os itens esterilizados em ciclo para uso 

imediato. Um indicador de processo separado deve ser usado no exterior de um 

pacote quando o indicador não é visível a partir do exterior do pacote. O propósito 

do uso externo de indicadores de processo de esterilização é para diferenciar 

entre itens processados e não processados. Internamente, monitores de 

processos não estabelecem se um item é estéril, mas mostram que o esterilizante 

foi capaz de penetrar no pacote, expondo o conteúdo as condições de 

esterilização." 59 

 “A fita de esterilização e outros tipos de indicadores externos apenas indicam que 

o item passou pelo processo de esterilização e não se destinam a serem usados 

para indicar que parâmetros do ciclo foram cumpridos.  Destinam-se a ser 

utilizado como um método fácil de identificar quais itens foram processados. Não 

é um indicador apropriado para ser usado de forma independente como um 

indicador interno porque ele só reage ao calor.” 68 

“Os indicadores químicos são afixados na parte externa de cada pacote para 

indicar que o pacote tenha sido processado através de um ciclo de esterilização, 

mas estes indicadores não provam que a esterilização foi alcançada. De 

preferência, também um indicador químico deve ser colocado no interior de cada 
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embalagem, para verificar a penetração do agente esterilizante.” 79 

“Se o indicador químico interno e / ou externo sugere processamento inadequado, 

o item não deve ser usado.” 79 

“As cargas não devem ser liberadas para uso rotineiro se [...] os indicadores 

químicos externos sugerem que os pacotes não foram expostos às condições 

físicas presentes no esterilizador a vapor.” 3 

Antecedente: Uso de material implantável antes do resultado do indicador 

biológico 

“O implante não deve ser utilizado até a leitura rápida do indicador biológico. 

Depois do resultado negativo do indicador biológico, o implante pode ser libertado 

para uso imediato.” 60 

“Quando um dispositivo implantável é esterilizado em uma unidade de saúde, um 

indicador biológico deve ser processado junto com o implante. O implante deve 

ser colocado em quarentena até que o resultado do indicador biológico seja 

conhecido. Se uma situação de emergência faz necessária a esterilização por 

ciclo de uso imediato, um indicador biológico de ação rápida deve ser processado 

juntamente com um indicador químico classe 5. O implante não deve ser liberado 

até o resultado negativo do indicador. Se o implante não for utilizado, ele não 

pode ser guardado como estéril para utilização futura. É necessária uma nova 

esterilização.” 63 

“No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde 

implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga. A carga 

só deve ser liberada para utilização após leitura negativa do indicador biológico.” 1 

Antecedente: Uso de autoclaves sem o controle microbiológico 

“Indicadores biológicos são dispositivos de monitorização do processo de 

esterilização que fornecem uma medida direta da letalidade do processo de 

esterilização.” 59 

“Os indicadores biológicos requerem a incubação durante certo período de tempo. 

Eles são usados para testar a eficácia do esterilizador, liberação da carga, testar 

a qualificação da autoclave após a instalação, após mudança de local de 

instalação da autoclave, após grandes reparos e falhas no processo.” 61 

“O indicador biológico consiste em uma preparação padronizada de esporos 
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bacterianos projetados para produzir suspensões contendo 106 esporos por 

unidade de papel- filtro. O método permite assegurar que o conjunto de todos os 

parâmetros críticos de esterilização está adequado, porque os microrganismos 

são diretamente testados quanto ao seu crescimento ou não após a aplicação do 

processo.” 58 

“A eficácia da esterilização por vapor é monitorada com um indicador biológico 

contendo esporos de Geobacillus stearothermophilus.” 79 

“Os controles biológicos são atualmente, um meio disponível para confirmar a 

esterilização de um artigo e para determinar a efetividade do processo de 

esterilização.” 77 

“O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser 

feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído 

pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de 

maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos 

na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.” 1 

Antecedente: Esterilização de cargas sem o uso do pacote teste desafio 

(PCD) 

“Esses pacotes de teste são concebidos para proporcionar um desafio para o 

processo de esterilização igual ou maior, representado pelo item mais difícil 

rotineiramente processado.” 59 

“Estes pacotes de teste foram concebidos para proporcionar um desafio para o 

processo de esterilização. Representam um desafio igual a ou maior ao item mais 

difícil rotineiramente processado pela autoclave.” 68 

“O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga 

em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo 

rotina definida pelo próprio Centro de Material e Esterilização ou pela empresa 

processadora.” 1 

Antecedente: Limpeza manual de instrumental com lúmen 

“Máquinas de lavar / desinfetar são automatizadas, com controle de erros caso a 

máquina não atinja a temperatura adequada ou falte detergente. O processo é 

monitorizado e validado trimestralmente. Instrumentos, particularmente aqueles 

com lumens e peças removíveis, podem, inicialmente, exigir a limpeza manual. A 
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limpeza manual não pode ser facilmente controlada e não deve ser o método de 

escolha.” 64 

“A limpeza de produtos para saúde com conformações complexas deve ser 

precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada em 

lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada.” 1 

“Para produtos para saúde cujo lúmen tenha diâmetro interno inferior a cinco 

milímetros é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em 

lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de 

fluxo intermitente.” 1 

“A perfeição da limpeza manual de lumens estreitos e de partes difíceis de limpar 

como as articulações e superfícies corrugadas são particularmente críticas, uma 

vez que a matéria orgânica residual pode interferir com a eficácia de 

esterilizantes/desinfetantes.” 78 

“A limpeza de laparoscópios e todos os seus acessórios é tarefa das mais árduas 

na prática hospitalar visto que a limpeza externa pode ser obtida manualmente 

com o uso de água e detergentes enzimáticos seguida de escovação para 

remoção dos debris. Porém, a limpeza de canulados internos, dificilmente é 

conseguida apenas com limpeza manual e já é bem documentada a formação de 

biofilmes nestes canais. Além do risco de transmissão de infecções, a limpeza 

feita de modo inadequado leva à redução da vida útil do instrumento e ao 

aumento dos custos com reparos.” 78 

Antecedente: Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato 

“Dispositivos implantáveis não devem ser esterilizados em ciclo para uso 

imediato. Segundo a AORN, se em uma situação de emergência a esterilização 

em ciclo para uso imediato é inevitável, um biológico de ação rápida e um 

integrador químico classe V devem ser usados junto com o implante para 

monitoramento. O implante não deve ser utilizado até a leitura rápida do indicador 

biológico. Depois do resultado negativo do indicador biológico, o implante pode 

ser libertado para uso imediato.” 60 

“A AAMI, AORN e o CDC não recomendam o uso de esterilização em ciclo para 

uso imediato, especialmente para implantes, exceto quando outra opção não está 

disponível. Não se deve utilizar esterilização em ciclo para uso imediato por 
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razões de conveniência, como uma alternativa à compra de mais instrumentais ou 

para economizar. As preocupações em relação esterilização em ciclo para uso 

imediato não se relacionam com a eficácia do esterilizador. Em vez disso, as 

preocupações relacionam-se com a adequada limpeza antes da esterilização e 

com o transporte asséptico do item o estéril após o processo de esterilização.” 61 

"A AORN não recomenda o ciclo para uso imediato para esterilização de 

implantes. Se não há outra escolha senão a esterilização de um implante em ciclo 

para uso imediato, por exemplo, um implante foi contaminado em uma cirurgia de 

emergência, depois de o paciente estar anestesiado, um indicador biológico deve 

ser processado no mesmo ciclo do implante. O implante esterilizado deve ficar em 

quarentena até a leitura do indicador biológico.” 65 

“A esterilização em ciclo para uso imediato não deve ser utilizada para 

dispositivos implantáveis. Os implantes são corpos estranhos, e eles aumentam o 

risco de infecções de sítio cirúrgico. Um planejamento cuidadoso pode minimizar 

a necessidade de esterilizar implantes em ciclo para uso imediato. O implante só 

pode ser liberado após o resultado negativo do indicador biológico.” 66 

“É mantida a recomendação de não utilizar o ciclo para uso imediato para 

esterilização de implantes. É altamente recomendado que artigos implantáveis 

sejam esterilizados pelos métodos convencionais.” 16 

“A esterilização em ciclo para uso imediato não deve ser utilizada por razões de 

conveniência, como uma alternativa à compra de conjuntos de instrumentos 

adicionais, ou para poupar tempo. Devido ao potencial para infecções graves, a 

esterilização em ciclo para uso imediato não é recomendada para dispositivos 

implantáveis.” 79 

“Não se recomenda adotar o método de esterilização em ciclo para uso imediato 

para materiais implantáveis.” 3 

Antecedente: Utilização de autoclaves sem a realização periódica de 

manutenções preventivas e/ou corretivas 

“A manutenção preventiva e/ou corretiva periodicamente também é indicada e no 

seu registro deve constar o problema e a solução adotada.” 58 

“Há diferentes procedimentos preventivos a serem realizados diária, semanal, 

quinzenal, mensal e anualmente, variando a frequência conforme o procedimento. 
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No entanto a manutenção preventiva que deve ocorrer diária, semanal e 

quinzenalmente (como exemplo, limpeza concorrente da câmara, lubrificação da 

guarnição, limpeza da câmara com produto para remoção de oxidação, 

respectivamente e conforme a indicação do fabricante) pode ser executada por 

um técnico em enfermagem qualificado para essa tarefa, enquanto os 

procedimentos recomendados mensal e anualmente devem ser realizados por um 

profissional específico e apto.” 58 

“A manutenção preventiva é de fundamental importância para a conservação dos 

equipamentos, assim como na detecção precoce de possíveis falhas ou 

desgastes dos componentes das autoclaves.” 78 

“A manutenção dos equipamentos faz parte do monitoramento do processo de 

esterilização. Um programa de manutenção preventiva deve ser estabelecido, de 

acordo com o equipamento. Além de aumentar a vida útil, assegura o 

desempenho adequado do equipamento.” 78 

“A eficácia do equipamento [autoclave] deve ser garantida por meio de 

manutenção preventiva e/ou corretiva.” 3 

Antecedente: Pacotes não identificados corretamente 

“Os sistemas de embalagem devem ser rotulados antes da esterilização. As 

informações do rótulo devem incluir, mas não se limitar a, uma descrição do 

conteúdo da embalagem, identificar o montador do pacote e o número de controle 

de lote. Os rótulos das embalagens devem ser visíveis e permanecerem bem 

fixos na embalagem durante todo processamento, armazenamento, distribuição e 

até ao uso. Informações do rótulo devem ser escritas em fita indicadora e não 

sobre o material de embalagem. Os marcadores utilizados para embalagens de 

etiquetas devem ser atóxico.” 62 

“Para acompanhamento dos artigos através do processo de esterilização, uma 

etiqueta deverá indicar a data de esterilização, identificar a autoclave, e um 

código único de lote. Na eventualidade de um problema ou dúvidas na 

esterilização, permite ao departamento de serviço de esterilização identificar 

todos os instrumentos / conjuntos dentro desse ciclo de autoclave.” 64 

“Cada pacote deve ser rotulado com o conteúdo, identificação do esterilizador, e 

data de esterilização.” 61 
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“É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde 

submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas. O rótulo dos produtos 

para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e afixado nas 

embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e 

até o momento do uso. O rótulo de identificação da embalagem deve conter: 

nome do produto; número do lote; data da esterilização; data limite de uso; 

método de esterilização; nome do responsável pelo preparo.” 1 

“O produto médico deve estar identificado com os seguintes dados: nome do 

material, destino (caso necessário), data de preparo e / ou esterilização, nome do 

funcionário responsável, número do lote, qualquer outro dado considerado 

necessário (data de validade).” 77 

“Todo material embalado, mesmo que passível de visualização, deve ser 

devidamente identificado com descrição do conteúdo, data da esterilização e da 

validade, lote da carga e funcionário que realizou o pacote.” 16 

“A identificação do pacote deve conter os seguintes dados: nome correto do 

artigo, número do controle do lote, data da esterilização, nome do funcionário que 

acondicionou o artigo, tipo de processo de esterilização a que será submetido.” 80 

Antecedente: Armazenamento dos pacotes estéreis em área não restrita 

“Itens estéreis devem ser armazenados sob as seguintes condições: a 

temperatura não deve exceder os 75º F (24 ° C); quatro trocas de ar devem 

ocorrer a cada hora; a umidade não deve exceder 70%; os artigos devem ser 

armazenados pelo menos a 10 polegadas acima do piso, 18 centímetros abaixo 

do teto e, pelo menos, a 2 polegadas da parede; os artigos devem ser colocados 

em uma área de tráfego controlado.” 61 

“Artigos esterilizados devem ser armazenados em condições ambientais 

controladas.” 63 

“Área de armazenamento de material: o trânsito de pessoas está proibido, 

somente pessoas autorizadas e adequadamente paramentada ingressará nesta 

área.” 77 

“O armazenamento de produtos para saúde deve ser centralizado em local 

exclusivo e de acesso restrito, não podendo ocorrer em área de circulação, 

mesmo que temporariamente.” 1 
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“A contaminação de um item estéril é relacionada a eventos e aumenta a 

probabilidade de contaminação com o aumento do manuseio.” 79 

“Os artigos estéreis devem ser estocados em local limpo, bem ventilado, de 

acesso restrito e com controle de temperatura e umidade.” 80 

“O acesso à área deve ser privativo às pessoas escaladas para o serviço; a 

circulação deve ser restrita aos artigos estéreis e permitir o atendimento dos 

funcionários das unidades consumidoras, que vêm buscar os artigos.” 80 

“Estocar os produtos para a saúde em área de acesso restrito, separadamente de 

itens não-estéreis, em ambiente bem ventilado, com controle de temperatura – em 

torno de 25°C – e umidade relativa – entre 30% e 60%.” 3 

Antecedente: Transporte dos pacotes estéreis em carro de transporte aberto 

“A AORN recomenda transportar itens estéreis em carrinhos cobertos ou 

fechados para protegê-los de contaminantes ambientais ao longo da rota de 

transporte. A perda de esterilidade é relacionada a eventos (depende da 

quantidade de manuseio, condições durante o transporte e armazenamento, e a 

qualidade do material de embalagem).” 66 

“Itens estéreis devem ser transportados em carrinhos cobertos ou fechados. 

Assim, serão protegidos da exposição a contaminantes ambientais ao longo da 

rota de transporte. A perda de esterilidade é evento relacionado e depende da 

quantidade de manipulação, as condições durante o transporte e armazenamento, 

bem como a qualidade do material de embalagem.” 63 

“Os produtos para saúde processados por empresa processadora ou no CME de 

funcionamento centralizado devem ser transportados para o serviço de saúde em 

recipientes fechados que resistam às ações de punctura e ruptura, de forma a 

manter a integridade da embalagem e a esterilidade do produto.” 1 

“Para a proteção dos produtos esterilizados de contaminação, dos danos físicos e 

da perda durante o transporte, algumas recomendações são importantes: a 

distribuição do material esterilizado deve ser feita em carros fechados ou 

cobertos, em recipientes rígidos ou em saco plástico resistente; os carros devem 

ser limpos antes do transporte de produtos esterilizados.” 16 
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4.2.4 Identificação dos consequentes 

 

Os consequentes do conceito referem-se a eventos ou situações 

resultantes da contaminação dos artigos e materiais, evidenciáveis na aplicação 

efetiva do conceito. 44 

Para a identificação dos consequentes, utilizou-se a questão: Quais são os 

eventos ou situações resultantes da contaminação de artigos?  

Os consequentes da contaminação de artigos no Centro de Material e 

Esterilização, identificados na literatura pesquisada, demonstram em seu 

conjunto, uma possibilidade de infecção aos usuários suscetíveis destes artigos, 

relacionada à assistência de saúde. (Quadro 7) 

 

Quadro 7 – Consequentes do conceito contaminação de artigos.  

Consequentes 

“O risco de aquisição de infecção relacionada à assistência à saúde pode 

estar relacionado ao trabalho do Centro de Material e Esterilização por meio do 

contato do cliente, do trabalhador de Enfermagem ou de saúde, com uma carga 

de microorganismos contida nos artigos [...] processados inadequadamente no 

setor. Porém, para que este contato ocorra, deve haver uma susceptibilidade do 

ser humano, advinda de um comprometimento imunitário, de uma exposição a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos e, ainda, pelo contato direto com tais 

artigos.” 56 

“O processamento de materiais em unidades de saúde é uma atividade de 

natureza complexa, cujo objetivo principal é evitar qualquer evento adverso 

relacionado ao seu uso.” 16 

“O processo de saúde /doença no Centro de Material e Esterilização pode ser 

conceituado da seguinte maneira: a infecção (doença) corresponde a um desvio 

ou desequilíbrio do estado normal de saúde do ser humano, que pode ocorrer 

pela transmissão indireta de um agente infeccioso (microorganismo) a um 

hospedeiro suscetível (trabalhadores ou clientes) por meio de artigos [...] 

processados inadequadamente no Centro de Material e Esterilização.” 56 

“Os artigos processados no Centro de Material e Esterilização podem estar entre 
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os fatores causais relacionados ao surgimento de infecções, o que se deve à 

possibilidade de transmissão indireta de um agente infeccioso (microorganismo) a 

um hospedeiro suscetível (trabalhadores ou clientes) pelo uso de artigos médico- 

hospitalares processados inadequadamente no setor. Esta relação é dinâmica e 

dependente das ações desenvolvidas pela equipe do setor.” 26 

“Instrumentais inadequadamente esterilizados ou contaminados, utilizados em um 

procedimento cirúrgico podem resultar em graves conseqüências, como infecção 

de sítio cirúrgico.” 60 

“Quando se trata de processamento de artigos, não é admissível ter um produto 

final “parcialmente esterilizado”. Se o processamento for realizado sob condições 

adversas, colocarão em risco os usuários submetidos aos procedimentos que 

envolvem o uso de artigos críticos, comprometendo a qualidade e a segurança 

do processo.” 69 

“A compreensão de que os processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 

materiais estão diretamente vinculados à prevenção e ao controle das infecções 

hospitalares, enfatiza a responsabilidade do Centro de Material e Esterilização.” 4 

“Falhas no controle da esterilização podem refletir na qualidade do atendimento 

ao cliente, pois se constituem fator de risco para infecções.” 58 

“Defeitos no processo de esterilização podem levar a consequências 

catastróficas, como infecções pós-operatórias, resultando em significativos 

encargos econômicos para os pacientes e instalações.” 57 

“O Centro de Material e Esterilização desempenha um papel fundamental no 

sucesso dos procedimentos cirúrgicos realizados no hospital. Aumentar a 

eficiência do Centro de Material e Esterilização é garantia do bom 

desenvolvimento da cirurgia, assegurando que os instrumentais necessários 

estão em ordem e em boas condições para o desenvolvimento da mesma. Além 

de garantir aos trabalhadores de saúde e pacientes a segurança relacionada a 

infecções causadas por instrumentais contaminados.” 57 

“As atividades desenvolvidas no Centro de Material e Esterilização são 

fundamentais para o êxito dos procedimentos cirúrgicos e da assistência 

terapêutica, principalmente no que se refere a risco de infecção e segurança do 

cliente.” 28 



 

 

51 

“A segurança do processamento dos artigos críticos é uma importante medida de 

controle de infecção, pois se qualquer etapa do processo for realizada sob 

condições adversas, implicará em exposição aos riscos biológicos, tanto ao 

cliente como para os ocupacionais envolvidos.” 69 

“Uma das medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico é fornecer itens 

cirúrgicos livres de contaminação para utilização. A esterilização proporciona o 

maior nível de garantia de que os itens cirúrgicos estão livres de microrganismos.” 
66 

 

Assim, a infecção relacionada à assistência à saúde apresenta-se como o 

consequente identificado para o diagnóstico proposto. 

 

4.2.5 Definição dos referenciais empíricos 

 

Apresentam-se nesta etapa, os métodos encontrados na literatura 

possíveis de determinar a existência do conceito contaminação de artigos e 

materiais. 

A definição dos referenciais empíricos consiste na etapa final da análise do 

conceito e se propõe a definir como o conceito é mensurado. As referências 

empíricas contribuem para a validação de conteúdo, além de auxiliar o 

profissional na observação do fenômeno na prática assistencial. 44 

 

Teste Bowie & Dick 

Indicado somente para autoclaves com sistema pré-vácuo. Recomenda-se 

a sua realização diária, antes da primeira carga a ser processada, com a câmara 

vazia. Revelam a qualidade da penetração do vapor, a remoção do ar e até 

mesmo vazamentos. 3,16, 58-59, 63-66  

A remoção incompleta do ar da câmara interna da autoclave, dificultando a 

difusão e penetração adequada do vapor. O resultado esperado deve ser 

negativo, ou seja, homogeneidade no escurecimento do indicador químico classe 

1. 3,16, 58-59, 63-66 

Recomenda-se seguir os seguintes passos para a realização do teste: 
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• Lavar as mãos; 

• Realizar o teste diariamente antes de iniciar o uso das autoclaves; 

• Aquecer previamente a autoclave de vapor saturado antes de iniciar o 

teste; 

• Identificar o pacote teste com a data, o operador, o ciclo e o supervisor; 

• Colocar o pacote teste acima do dreno; 

• Efetuar o teste com o equipamento vazio, sem carga, apenas o Teste 

Bowie Dick; 

• Acionar o equipamento em ciclo próprio para o Teste Bowie Dick; 

• Aguardar o término do ciclo e a expulsão do vapor possibilitando a abertura 

da porta; 

• Retirar a base e esperar esfriar; 

• Retirar o pacote e abri-lo; 

• Fazer a verificação da mudança de cor do cartão que deverá mudar de cor 

conforme o fabricante, o que garantirá um teste aprovado; 

• Caso o cartão não mude de cor ou apresentar coloração manchada, o teste 

foi reprovado, comunicar ao enfermeiro responsável imediatamente; 

• Interditar a autoclave e solicitar imediatamente um técnico para 

manutenção da mesma. 3, 16, 77-81 

 

Indicadores químicos 

Podem ser utilizados externamente ou no interior dos pacotes e consistem 

em uma resposta termocrômica, evidenciando se um determinado parâmetro do 

processo foi atingido ou não, porém não revelam se ocorreu a esterilização do 

material. 59, 61, 66, 68, 77-81 

Indicadores externos: indicam que o vapor entrou em contato com a 

superfície exposta. Recomenda-se a sua utilização em todos os pacotes 

processados. 59, 61, 66, 68, 77-81 

Indicadores internos: indicam que o vapor penetrou o interior da 

embalagem. 59, 61, 66, 68, 77-81 

Os indicadores químicos devem ser utilizados em conjunto com os 

indicadores biológicos e com o monitoramento físico do processo. 59, 61, 66, 68, 77-81 
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Os indicadores químicos colocados no interior dos pacotes devem estar 

posicionados em locais de difícil acesso ao agente esterilizante, assim se poderão 

obter informações sobre falhas na esterilização do material com relação à 

penetração do vapor. 3, 16, 77-81  

 

Indicadores biológicos 

Indicam que a esterilização foi efetiva através da inativação dos esporos. 

Recomenda-se a sua utilização diária e em cada carga que contenha artigos 

implantáveis. A carga é liberada após o resultado negativo do indicador biológico. 
59, 61, 66, 68, 77-81 

Seguir os seguintes passos para a realização do teste biológico: 

• Lavar as mãos; 

• Realizar um ciclo completo para pré-aquecer a autoclave, caso ela tenha 

sido desligada; 

• Caso não haja um pacote teste desafio industrializado, confeccionar um 

pacote com as seguintes dimensões: (Padrão AAMI) 16 campos de 

algodão medindo 41cm X 66cm, pré-lavados e não submetidos à calandra, 

dobrados ao meio para formar a medida 23cmX23cm X15cm; 

• A ampola do indicador biológico deve ficar no meio do pacote, junto com 

um integrador químico, entre o 8º e 9º campo; 

• Identificar os pacotes de acordo com a posição dentro da autoclave; 

• Carregar a autoclave junto com os pacotes “testes” contendo indicador 

biológico colocando-os na câmara interna nas seguintes posições: 

fundo/meio/porta; 

• Fechar a autoclave e iniciar o ciclo; 

• Ao término da esterilização, esperar esfriar, abrir a porta e liberar a carga; 

• Retirar as ampolas dos pacotes identificando-as conforme a posição dentro 

da autoclave; 

• Colocar na incubadora as ampolas com inclinação de 45° para quebrá-las; 

• Colocar na incubadora junto com as ampolas que foram esterilizadas, a 

ampola controle identificando-a; 

• Aguardar a realização da leitura conforme a geração escolhida; 
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• O material esterilizado deverá ficar em quarentena aguardando o resultado 

negativo do indicador biológico; 

• O resultado da ampola não processada (controle) deverá ser sempre 

positivo e apresentar coloração amarela; 

• As ampolas processadas sempre deverão ter o resultado negativo e 

apresentar coloração roxa; 

• Registrar em planilha própria o resultado positivo ou negativo, de acordo 

com a coloração das ampolas; 

• Caso alguma ampola processada tenha um resultado positivo, o teste 

deverá ser repetido e o material deverá ser refeito; 

• Caso algum material tenha sido liberado antes do resultado da leitura, 

comunicar ao setor usuário do produto e solicitar o seu retorno para o 

recall; 

• Caso o material tenha sido usado, comunicar ao SCIH para as 

providências cabíveis; 

• Se uma carga for liberada antes do resultado do indicador biológico, todos 

os produtos processados desde a última carga com indicador biológico 

negativo serão considerados não estéreis; 

• A ampola não processada deverá ser colocada em um envelope pequeno 

de papel grau cirúrgico e autoclavada antes de seu descarte no recipiente 

para perfuro cortantes; 

• As ampolas processadas deverão ser descartadas no recipiente para 

perfuro cortantes; 

• O teste biológico é realizado diariamente e em todas as cargas que 

contenham implantes; 

• Os campos de algodão utilizados para o teste deverão ser encaminhados 

para a lavanderia. 3, 16, 77-81 

 

Monitoramento físico  

O monitoramento físico consiste nos registros dos parâmetros requeridos 

para o método esterilizante, no caso do vapor saturado sob pressão, inclui a 
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temperatura, o tempo e a pressão e preferencialmente recomenda-se sua 

realização de forma automatizada. 58-59, 61, 66, 68, 77-81 

As falhas mecânicas podem ocorrer durante o ciclo e essas podem ser 

verificadas pela conferência dos parâmetros. 58-59, 61, 66, 68, 77-81 

 

Checagem da documentação de controle de esterilização 

O controle do processo de esterilização engloba os métodos de 

monitoração física, química e biológica e requer documentação de sua aplicação. 

Consiste na observação detalhada e documentada das rotinas e dos 

procedimentos inerentes ao processamento dos materiais. 59, 61, 66, 68, 77-79 

Recomenda-se o estabelecimento de uma rotina de checagem desses 

controles. 4 

 

Inspeção visual por lente intensificadora de imagem 

A presença de resíduos orgânicos e inorgânicos atua como barreira física, 

impedindo a ação dos agentes esterilizantes. 

Recomenda-se realizar inspeção visual por lente intensificadora de imagem 

após a limpeza do artigo. 4-5, 77-79 

 

Acompanhamento e avaliação de manutenções nos materiais e equipamentos 

 O estabelecimento de uma rotina de manutenção preventiva periódica 

forneceria a identificação precoce de possíveis falhas nos equipamentos. 4-5, 77-79 

 

Uso de indicadores em Centro de Material e Esterilização 

O uso de indicadores para o controle de qualidade do processamento de 

produtos em Centro de Material e Esterilização permite o estabelecimento de 

índices de conformidades em relação à melhor prática esperada. 82 

Também seria possível a identificação e definição de políticas de 

melhorias, buscando-se o alcance dos índices de conformidade. 82 

Recomenda-se a utilização da seguinte fórmula: 
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Nº componentes do indicador em conformidade e aplicáveis___     X 100 

Total de componentes do indicador aplicáveis 

no Centro de Material e Esterilização sob avaliação 82 

 

Os autores ressaltam que “estes indicadores oferecem a vantagem de 

permitir o acompanhamento da evolução da conformidade em cada instituição 

com vistas a melhoria contínua da qualidade.” 82 

Sugere-se que, uma vez alcançado o padrão aceitável de conformidade, 

seria possível a realização de avaliações comparativas interinstitucionais. 82 

 

4.2.6 Construção de um caso modelo 

 

Representa um exemplo do uso do conceito que contempla todos os seus 

atributos. Pode ser proveniente do cotidiano, da literatura ou construído pelo 

próprio pesquisador. 43 

 

Ao assumir o plantão no Centro de Material e Esterilização de uma instituição de 

saúde, o enfermeiro realiza a checagem dos materiais para início das atividades 

diárias, além da supervisão contínua de todas as etapas do processamento dos 

artigos. Sua primeira e prioritária ação é a liberação dos equipamentos para uso 

pelos funcionários, assim, ele realiza o Teste Bowie & Dick, que detecta falhas na 

bomba de vácuo, levando a não remoção completa do ar da câmara da autoclave. 

Ao retirar o teste da autoclave, o enfermeiro observa que há uma coloração 

uniforme do indicador, sem a presença de manchas no centro da folha teste. A 

autoclave é liberada para o uso. Após o teste Bowie & Dick, o enfermeiro realiza o 

monitoramento diário da autoclave através do controle microbiológico. Um 

indicador biológico é processado juntamente com a primeira carga do dia, ao 

término do ciclo, é colocado em incubação e a carga somente é liberada após o 

resultado negativo do indicador. As cargas contendo artigos implantáveis também 

são monitoradas com um indicador biológico e também são liberadas somente 

após o resultado negativo do indicador. Os implantes são esterilizados em ciclo 

convencional das autoclaves, evitando-se o uso do ciclo para uso imediato. 
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Somente em caso de extrema urgência e quando o artigo está sendo usado na 

cirurgia e não existe outro para sua substituição, este é processado em ciclo para 

uso imediato, respeitando-se as etapas do processamento. Os parâmetros físicos 

da autoclave são analisados pelo enfermeiro e arquivados ao final de cada ciclo. 

Ao retirar os pacotes da autoclave, o enfermeiro verifica a existência de alguma 

falha no indicador químico após a esterilização, por meio de um pacote teste 

desafio (PCD) contendo um integrador químico. Os instrumentais com lúmen são 

limpos de forma manual e mecânica, através do uso de lavadoras ultrassônicas. 

Após a limpeza do instrumental, o mesmo é submetido à inspeção visual com 

auxílio de uma lente de aumento, onde se observa a presença de sujidades no 

artigo após a limpeza. O instrumental é novamente encaminhado à área de 

higienização para ser submetido à uma nova limpeza. Ao retornar à área de 

preparo, ele é novamente inspecionado com o auxílio da lente de aumento, onde 

não se identificam sujidades. Os pacotes são identificados com etiqueta onde 

constam: nome do artigo, setor de origem, data do preparo, data limite para uso, 

funcionário responsável pelo preparo, tipo de esterilização, lote e/ou ciclo e 

funcionário responsável pela esterilização. Os artigos estéreis são 

armazenamento em local com circulação restrita, com controle de temperatura e 

umidade diários, além de um funcionário exclusivo para aquela área. Os pacotes 

estéreis são deslocados para outras unidades em carro de transporte fechado. O 

enfermeiro realiza a programação de manutenção periódica preventiva da 

autoclave e demais maquinários do Centro de Material e Esterilização. 

 

4.2.7 Identificação de casos adicionais 

 

Os casos adicionais são exemplos que ajudam ao pesquisador esclarecer 

o conceito analisado. 43 

 

4.2.7.1 Caso limítrofe 

 

Um caso limítrofe contém a maioria dos atributos do conceito, mas não 

todos. 43 
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Ao assumir o plantão no Centro de Material e Esterilização de uma instituição de 

saúde, o enfermeiro realiza a checagem dos materiais para início das atividades 

diárias. Sua primeira ação é a liberação dos equipamentos para uso pelos 

funcionários. Assim, ele realiza o Teste Bowie & Dick, que detecta falhas na 

bomba de vácuo, levando a não remoção completa do ar da câmara da autoclave. 

Ao retirar o teste da autoclave, o enfermeiro observa que não há uma coloração 

uniforme do indicador, com a presença de manchas no centro da folha teste. A 

autoclave é liberada para o uso. Após o teste Bowie & Dick, o enfermeiro realiza o 

monitoramento diário da autoclave através do controle microbiológico. Um 

indicador biológico é processado juntamente com a primeira carga do dia. Ao 

término do ciclo, é colocado em incubação e a carga é liberada para uso imediato. 

As cargas contendo artigos implantáveis também são monitoradas com um 

indicador biológico e também são liberadas. Os implantes são esterilizados em 

ciclo convencional das autoclaves, utilizando-se o ciclo para uso imediato 

somente quando há urgência por parte do cirurgião. Os artigos esterilizados em 

ciclo para uso imediato e não utilizados, são processados em ciclo convencional, 

respeitando-se as etapas do processamento. Os parâmetros físicos da autoclave 

são analisados pelo enfermeiro e arquivados ao final de cada ciclo. Ao retirar os 

pacotes da autoclave, o enfermeiro verifica a existência de alguma falha no 

indicador químico após a esterilização, por meio de um pacote teste desafio 

(PCD) contendo um integrador químico. Os instrumentais com lúmen são limpos 

de forma manual, pois não há lavadora ultrassônica no setor. Após a limpeza do 

instrumental, o mesmo é embalado na área de preparo pelos funcionários. Os 

pacotes são identificados com etiqueta onde consta: nome do artigo, setor de 

origem, data do preparo, data limite para uso, funcionário responsável pelo 

preparo, tipo de esterilização, lote e/ou ciclo e funcionário responsável pela 

esterilização. Os artigos estéreis são armazenamento em local com circulação 

restrita, com controle de temperatura e umidade diários, além de um funcionário 

exclusivo para aquela área. Os pacotes estéreis são deslocados para outras 

unidades em carro de transporte fechado. O enfermeiro realiza a programação de 
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manutenção periódica preventiva da autoclave e demais maquinários do Centro 

de Material e Esterilização. 

 

 

4.2.7.2. Caso ilegítimo 

 

No caso ilegítimo, o conceito é utilizado de forma inapropriada ou fora do 

contexto. 43 

 

Ao assumir o plantão no Centro de Material e Esterilização de uma instituição de 

saúde, o enfermeiro preocupa-se primeiramente com a escala de pessoal, 

checando faltas e atrasos dos funcionários. Após quase três horas após o início 

das atividades, realiza o Teste Bowie & Dick, que detecta falhas na bomba de 

vácuo, levando a não remoção completa do ar da câmara da autoclave. Ao retirar 

o teste da autoclave, o enfermeiro observa que não há uma coloração uniforme 

do indicador, com presença de manchas no centro da folha teste. A autoclave é 

liberada para o uso antes do resultado do Teste Bowie & Dick. Após o teste Bowie 

& Dick, o enfermeiro realiza o monitoramento diário da autoclave através do 

controle microbiológico. Um indicador biológico é processado juntamente com a 

primeira carga do dia, ao término do ciclo, é colocado em incubação e a carga é 

liberada para uso imediato. As cargas contendo artigos implantáveis não são 

monitoradas com indicador biológico e são liberadas para uso ao término do ciclo.  

Os implantes são esterilizados em ciclo para uso imediato, assim como os demais 

artigos existentes em número insuficiente na instituição, a fim de agilizar os 

procedimentos cirúrgicos e também quando há urgência por parte do cirurgião. Os 

artigos esterilizados em ciclo para uso imediato e não utilizados, são 

armazenados para posterior utilização. Não existe monitoramento mecânico ou 

manual dos parâmetros físicos da autoclave.  Ao retirar os pacotes da autoclave, 

os mesmos são armazenados em local onde os funcionários do centro cirúrgico 

possam acessá-lo de forma rápida. Em algumas situações, o material fica 

armazenado na própria sala cirúrgica, aguardando o momento da cirurgia. Os 

instrumentais com lúmen são limpos apenas de forma manual, com o auxílio de 
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jatos de água com seringa ou embaixo da água corrente da torneira. Após a 

limpeza do instrumental, o mesmo é embalado na área de preparo pelos 

funcionários. Os pacotes são identificados com etiqueta onde consta: nome do 

artigo e data do preparo. Os pacotes estéreis são deslocados para outras 

unidades em caixas de papelão reutilizáveis ou sacos plásticos utilizados para o 

transporte do material sujo. O enfermeiro aciona a empresa de manutenção 

somente quando a autoclave e/ou demais equipamentos estão inoperantes. 
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ETAPA 2 

 

 

4.3 Análise por especialistas 

 

4.3.1 Caracterização dos peritos 

 

A amostra foi composta por 38 enfermeiros classificados como peritos, 

segundo adaptação dos critérios de Fehring. 

47% dos peritos são do Estado do Rio de Janeiro, com idade entre 27 e 37 

anos (42%), têm o Hospital como sua instituição de origem (39%), formados há 

mais de 10 anos (55%) e 39% são doutores em enfermagem. (Tabela 2) 
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Tabela 2 - Caracterização da amostra de peritos segundo local, idade, instituição 

de origem, tempo de formação e formação. Niterói, RJ, 2013. 

Local n (%) 

Rio de Janeiro 18 (47) 

São Paulo 9 (24) 

Ceará 4 (11) 

Paraná 2 (5) 

Amazonas 1 (3) 

Santa Catarina 1 (3) 

Pernambuco 1 (3) 

Goiás 1 (3) 

Rio Grande do Norte 1 (3) 

Idade  

27 – 37 anos 16 (42) 

38 – 48 anos 9 (24) 

49 – 59 anos 9 (24) 

60 – 70 anos 4 (11) 

Instituição de origem  

Hospital 15 (39) 

Hospital escola 7 (18) 

Universidade 14 (37) 

Outro 2 (5) 

Tempo de formação  

3 -  5 anos 7 (18) 

6 - 10 anos 10 (26) 

Mais de 10 anos 21 (55) 

Formação  

Graduação em enfermagem 38 (100) 

Especialização CC, RPA e CME / SCIH 9 (24) 

Título SOBECC de especialista 1 (3) 

Mestre em enfermagem 27 (71) 

Doutor em enfermagem 16 (42) 

Pós-doutorado 1 (3) 

Total 38 (100) 

 

Segundo a pontuação Fehring, sete classificaram-se com 10 pontos (18%), 

dez classificaram-se segundo os critérios para prática clínica em Centro de 
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Material e Esterilização (26%), dado este que reafirma o quesito área de atuação, 

onde 24% desempenham funções no Centro de Material e Esterilização. Sobre a 

experiência em Centro de Material e Esterilização, 34% declaram ter mais de dez 

anos na referida área. Observou-se que 63% dos peritos afirmam utilizar os 

diagnósticos da NANDA-I em sua prática. (Tabela 3) 

Embora o diagnóstico “Risco para contaminação de artigos” não exista 

descrito na NANDA-I, 29% dos peritos já conseguem identificá-lo frequentemente 

em sua prática cotidiana.  (Tabela 3) 

 
 
Tabela 3 - Caracterização da amostra de peritos segundo pontuação Fehring, 

área de atuação, experiência em Centro de Material e Esterilização, uso de 

diagnósticos da NANDA-I e identificação do diagnóstico de enfermagem na 

prática. Niterói, RJ, 2013. 
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Pontuação Fehring n (%) 

14 pontos 2 (5) 

12 pontos 5 (13) 

11 pontos 1 (3) 

10 pontos 7 (18) 

9 pontos 3 (8) 

8 pontos 2 (5) 

7 pontos 3 (8) 

5 pontos 5 (13) 

Prática clínica em CME 10 (26) 

Área de atuação  

CME 9 (24) 

CME/CC/Ensino 6 (16) 

CME/Ensino/Diagnóstico 4 (10) 

CME/CC/SCIH/Ensino 5(13) 

CME/Médico cirúrgico 2 (5) 

Ensino/Médico cirúrgico/CC 4 (11) 

Outro 3 (8) 

Experiência em CME  

3 -  5 anos 13 (34) 

6 -  10 anos 6 (16) 

Mais de 10 anos 13 (34) 

Nenhuma 6 (16) 

Uso de diagnósticos da NANDA - I  

Sim 24 (63) 

Não 14 (37) 

Identificação do diagnóstico de enfermagem na 

prática 

 

Nunca 9 (24) 

Raramente 3 (8) 

Às vezes 10 (26) 

Frequentemente 11 (29) 

Muitas vezes 5 (13) 

Total 38 (100) 
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4.3.2  Índice de validação dos itens para o diagnóstico (IVID) 

 

Em uma análise global do instrumento, calculou-se o Índice de Validação 

dos Itens para o Diagnóstico (IVID) como a média de todos os itens avaliados 

pelo perito. 50 

Observou-se que os itens avaliados com peso igual ou maior a 0,80, estes 

o perito julga apto a validar, representando fatores de risco com maior relevância. 

Os itens com peso entre 0,50 a 0,79 classificaram-se como fatores de risco 

com uma menor relevância na visão dos peritos.  

Os fatores de risco com média menor ou igual a 0,50 classificaram-se 

como irrelevantes e foram descartadas. 39,50 

O Quadro 8 retrata uma visão geral do IVID dos itens analisados pelos 

peritos. Em relação ao escore Geral, validaram-se pelos peritos os seguintes 

itens: 

Escore geral acima de 0,80: 

• Domínio; 

• Fator de risco 1- Falha na bomba de vácuo; 

• Fator de risco 6- Uso de autoclaves sem o controle microbiológico; 

• Fator de risco 7- Esterilização de cargas sem o uso do pacote teste desafio 

(PCD); 

• Fator de risco 8- Limpeza manual de instrumental com lúmen; 

• Fator de risco 10- Utilização de autoclaves sem a realização periódica de 

manutenções preventivas e/ou corretivas;  

• Fator de risco 11- Pacotes não identificados corretamente; 

• Fator de risco 12- Armazenamento dos pacotes estéreis em área não 

restrita; 

• Fator de risco 13- Transporte dos pacotes estéreis em carro de transporte 

aberto. 

Escore geral entre 0,50 a 0,79: 

• Classe; 

• Enunciado diagnóstico; 

• Definição; 
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• Fator de risco 2- Presença de sujidades no artigo após a limpeza; 

• Fator de risco 3- Parâmetros físicos inadequados ao final do ciclo; 

• Fator de risco 4- Falha no indicador químico após a esterilização; 

• Fator de risco 5- Uso de material implantável antes do resultado do 

indicador biológico; 

• Fator de risco 9- Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato. 

Nenhuma característica foi considerada irrelevante pelos peritos, ou seja 

escore geral abaixo de 0,50. 

Em relação ao escore obtido pelos itens Definição (P valor 0,0066) e Fator 

de risco 9- Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato (P valor 0,0396), 

os resultados nos levam a rejeitar H0: a proporção de especialistas que 

classificaram o indicador como adequado não é igual (ou superior) a 85%. 

 

Quadro 8 – Índice de validação dos itens para o diagnóstico 

H0: a proporção de especialistas que classificaram o indicador como adequado não é igual (ou superior) a 85% 
 
H1: a proporção de especialistas que classificaram o indicador como adequado é igual a 85% 
 
 Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Geral Teste 

binominal 
Domínio 
 

0,8421 0,8421 0,7368 0,8092 0,8289 0,8118 0,5128 

Classe 
 

0,8289 0,8026 0,7763 0,7763 0,7829 0,7934 0,3476 

Enunciado 
diagnóstico 
 

0,7632 0,7763 0,7566 0,7368 0,7632 0,7592 0,1864 

Definição 
 

0,6974 0,7303 0,7039 0,6974 0,7368 0,7132 0,0066 

Fator de risco 1- 
Falha na bomba 
de vácuo 
 

0,8618 0,8355 0,8487 0,8158 0,8487 0,8421 0,7206 

Fator de risco 2- 
Presença de 
sujidades no 
artigo após a 
limpeza 
 

0,8026 0,8224 0,7829 0,7632 0,8092 0,7961 0,3988 

Fator de risco 3- 
Parâmetros 
físicos 
inadequados ao 
final do ciclo 
 

0,7829 0,8158 0,7105 0,7566 0,7763 0,7684 0,1686 

Fator de risco 4- 0,8158 0,8092 0,7434 0,7829 0,7829 0,7868 0,1546 
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Falha no 
indicador 
químico após a 
esterilização 
 
Fator de risco 5- 
Uso de material 
implantável 
antes do 
resultado do 
indicador 
biológico 
 

0,7763 0,7895 0,7763 0,7763 0,8092 0,7855 0,1930 

Fator de risco 6- 
Uso de 
autoclaves sem 
o controle 
microbiológico 
 

0,8618 0,8816 0,8882 0,8684 0,8618 0,8724 0,6810 

Fator de risco 7- 
Esterilização de 
cargas sem o 
uso do pacote 
teste desafio 
(PCD) 
 

0,8684 0,8618 0,8684 0,8421 0,875 0,8632 0,6524 

Fator de risco 8- 
Limpeza manual 
de instrumental 
com lúmen 
 

0,8421 0,8487 0,8421 0,8421 0,8618 0,8474 0,3476 

Fator de risco 9- 
Esterilização de 
implantes em 
ciclo para uso 
imediato 
 

0,7763 0,7632 0,7434 0,7303 0,7829 0,7592 0,0396 

Fator de risco 
10- Utilização 
de autoclaves 
sem a 
realização 
periódica de 
manutenções 
preventivas e/ou 
corretivas  
 

0,8816 0,8882 0,8684 0,8684 0,8947 0,8803 0,8982 

Fator de risco 
11- Pacotes não 
identificados 
corretamente 
 

0,8684 0,875 0,8026 0,8487 0,8618 0,8513 0,6166 

Fator de risco 
12- 
Armazenamento 
dos pacotes 
estéreis em 

0,8816 0,8816 0,8882 0,875 0,8947 0,8842 0,8982 
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área não restrita 
 
Fator de risco 
13- Transporte 
dos pacotes 
estéreis em 
carro de 
transporte 
aberto 
 

0,8553 0,8487 0,8816 0,875 0,8816 0,8684 0,7452 

 

 

4.3.3 Produto 

 

A fim de oferecer instrumental teórico e metodológico para sistematizar a 

assistência de enfermagem em CME, desenvolveu-se com base em evidências 

científicas o seguinte produto: 

 

Quadro 9 – Produto segundo a NANDA-I 

 

Risco para contaminação de artigos  

Domínio 11: Segurança/proteção  

Estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico; conservação 

contra perdas e proteção da segurança e da ausência de perigos. 

Classe: Proteção contra infecção a patógenos. 

Definição: Risco aumentado do artigo ser contaminado após sua limpeza e/ou 

desinfecção, durante o preparo ou após a esterilização. 

Fatores de risco: 

Falha na bomba de vácuo Limpeza manual de instrumental com 

lúmen 

Presença de sujidades no artigo após a 

limpeza 

Esterilização de implantes em ciclo 

para uso imediato 

Parâmetros físicos inadequados ao 

final do ciclo 

Utilização de autoclaves sem a 

realização periódica de manutenções 

preventivas e/ou corretivas 

Falha no indicador químico após a Pacotes não identificados corretamente 
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esterilização 

Uso de material implantável antes do 

resultado do indicador biológico 

Armazenamento dos pacotes estéreis 

em área não restrita e transporte dos 

pacotes estéreis em carro de transporte 

aberto 

Uso de autoclaves sem o controle 

microbiológico 

Esterilização de cargas sem o uso do 

pacote teste desafio (PCD) 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Obteve-se concordância entre o proposto e o validado pelos peritos nos 

itens: Domínio, Falha na bomba de vácuo; Uso de autoclaves sem o controle 

microbiológico; Esterilização de cargas sem o uso do pacote teste desafio (PCD); 

Limpeza manual de instrumental com lúmen; Utilização de autoclaves sem a 

realização periódica de manutenções preventivas e/ou corretivas; Pacotes não 

identificados corretamente; Armazenamento dos pacotes estéreis em área não 

restrita; e Transporte dos pacotes estéreis em carro de transporte aberto. 

Sabe-se a cultura de segurança do paciente constitui diretriz fundamental 

na assistência e influência a qualidade do atendimento. 83-84 Deste modo, pode se 

ponderar que este seja um do motivos pelo qual, a disposição do Diagnóstico de 

enfermagem no Domínio 11 da NANDA-I de Segurança e proteção foi relevante 

na apreciação dos peritos. 

A presença e a detecção precoce de falhas no maquinário também se 

demonstrou relevante tanto na literatura como na avaliação dos peritos, 

denominados na construção diagnóstica como ‘Falha na bomba de vácuo’, ‘Uso 

de autoclaves sem o controle microbiológico’, ‘Esterilização de cargas sem o uso 

do pacote teste desafio (PCD)’ e ‘Utilização de autoclaves sem a realização 

periódica de manutenções preventivas e/ou corretivas’. 

Pois, é inconcebível para a segurança da assistência, o uso de 

equipamentos defeituosos e/ou sem as devidas manutenções periódicas. Além 

disso, o uso de testes para a detecção de possíveis falhas nos equipamentos é de 

extrema importância. 4-5, 77-79 

Na literatura encontrou-se divergências quanto aos quesitos que merecem 

ser listados na identificação adequada do pacote 1, 16, 61-62, 64, 77, 80
 , porém o fator 

‘Pacotes não identificados corretamente, foram validados pelos peritos como 

relevante.  

Em relação ao fator ‘Armazenamento dos pacotes estéreis em área não 

restrita’ e ‘Transporte dos pacotes estéreis em carro de transporte aberto’, os 

peritos concordam que atenção especial deve ser dava a esses itens, sendo 
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ambos validados. Apesar da literatura não ser tão específica quanto à forma de 

transporte de artigos estéreis, os peritos destacaram a finalidade de prevenção de 

eventos que levariam à perda da esterilidade e consequente inutilização dos 

pacotes. 1, 16, 63, 66  

Dentre os eventos que podem comprometer a esterilidade de uma 

embalagem incluem ruptura ou a perda de integridade da embalagem por 

múltiplos manuseios, a penetração de umidade e exposição a contaminantes, e 

armazenadas sob condições ambientais controladas. 3, 16, 77-81 

Todavia, classificou-se como menores (aquelas que apresentariam um 

escore geral entre 0,71 e 0,79) os itens Classe; Enunciado diagnóstico; Definição; 

Presença de sujidades no artigo após a limpeza; Parâmetros físicos inadequados 

ao final do ciclo; Falha no indicador químico após a esterilização; Uso de material 

implantável antes do resultado do indicador biológico; e, Esterilização de 

implantes em ciclo para uso imediato.  

A Definição apresentou a menor pontuação das características menores, 

talvez porque sua descrição continha dois termos confundidores, a saber, 

recontaminado e material, o que foi corroborado pela fala dos peritos: 

 

Perito 08- “Ao avaliar os fatores de risco, percebi que não tratam 

apenas de recontaminação, mas também da ausência de limpeza, 

desinfecção e/ou esterilização efetiva. Assim, sugiro rever a definição.” 

 

Perito 33- “Acredito que a redação da definição ficou um pouco confusa 

e pouco pertinente... o nome do diagnóstico proposto é “Risco para 

contaminação de artigos e materiais” e a definição traz o sentido de 

“recontaminação”, que são coisas diferentes... Lendo os fatores 

relacionados,  as pesquisadoras defendem que a contaminação pode 

ocorrer por falha no processo de limpeza, ou  esterilização, e isso deve 

ser contemplado na definição do diagnóstico. Eu sugiro a seguinte 

definição: Risco do artigo não ser limpo, desinfetado ou esterilizado por 

falhas humanas ou mecânicas nos respectivos processos de preparo e 

risco do artigo já limpo, desinfetado ou esterilizado ser intencionalmente 

ou acidentalmente contaminado. ”  
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O uso dos diagnósticos estaria diretamente relacionado com a assistência 

ao paciente e a proposta de um diagnóstico de enfermagem para o cuidado do 

ambiente parece soar estranho em um primeiro momento. Porem, mesmo 

classificado como característica menor alcançou uma expressiva pontuação por 

parte dos peritos. 

Em relação à classe “Proteção contra infecção a patógenos”, a literatura 

evidencia que instrumentos inadequadamente esterilizados ou contaminados, 

utilizados em um procedimento cirúrgico podem resultar em graves 

consequências. 35 Talvez a não adequação do termo ‘proteção’, ao invés do 

proposto pelos peritos ‘contaminação’, tenha merecido sua avaliação limítrofe, 

com escore de 0,79. 

A realização das etapas do processo de esterilização dentro dos padrões 

de boas práticas é fator primordial para assegurar que procedimentos que 

envolvam o uso de artigos críticos não sejam responsáveis pela transmissão de 

infecções.  3, 16, 77-81 

Observa-se que apesar da literatura apontar a limpeza como um fator 

essencial, a avaliação dos peritos não a classificou desta forma: 

 

Perito 20- “A presença de sujidade deve ser constatada ou não através 

do que é visível a olho, dispositivos como lupa e detectores específicos 

(para proteínas, por exemplo).” 

 

Perito 26- “Pode-se utilizar teste específico para limpeza, além da 

observação por lentes intensificadoras para avaliar melhor o resultado 

da limpeza.” 

 

Perito 34- “Intervenção: Acrescentar a utilização de artefatos na 

limpeza, produtos indicados na limpeza, assim como equipamentos, por 

exemplo, lavadora ultrassônica. Resultado: sugiro incluir os testes de 

monitoramento de limpeza.” 

 

Os peritos julgaram essencial a presença de testes de monitoramento 

associados ao uso de lentes intensificadoras de imagem, a fim de validar este 

item. 
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A ‘Presença de sujidades no artigo após a limpeza’ significa uma 

circunstância de destaque durante o processamento de artigos, uma vez que a 

limpeza é um pré-requisito para a desinfecção e para a esterilização. 3, 16, 77-80 A 

limpeza deve começar o mais breve possível, preferencialmente logo após 

término do procedimento cirúrgico e, pode ser realizada manualmente ou por um 

método automatizado. 3, 16, 77-81 

A falha em seguir os processos recomendados de limpeza e desinfecção é 

uma das principais razões para a transmissão de infecções, pois a limpeza por si 

só reduz a carga microbiana. 6, 78-79
 

Outros dois itens de especial atenção em Centro de Material e Esterilização 

e que não foram validados de modo significativo pelos peritos, foram ‘Parâmetros 

físicos inadequados ao final do ciclo’ e o ‘Falha no indicador químico após a 

esterilização’, porém estes obtiveram valores marginais de 0,76 e 0,78, 

respectivamente. 

Os indicadores físicos incluem gráficos e parâmetros de tempo, 

temperatura e pressão. 3, 16, 77-81 Já os indicadores químicos são dispositivos de 

monitorização de processo que são usados para verificar se os itens foram 

expostos a um ou mais parâmetros críticos necessários para a esterilização. Uma 

alteração visual, geralmente uma mudança de cor, indica um nível definido de 

exposição com base na classificação do indicador químico usado.58-59, 61, 66, 68, 77-81
 

Deste modo, estes dois fatores indicam que parâmetros do processo de 

esterilização não foram alcançados, configurando erro processual e mau 

funcionamento do equipamento. 58-59, 61, 66, 68, 77-81 

O ‘Uso de material implantável antes do resultado do indicador biológico’ e 

a ‘Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato’ são outros dos fatores 

de risco que foram validados pela literatura. Pela opinião dos peritos, estes 

fatores foram classificados como características menores. 

A esterilização em ciclo para uso imediato foi projetada para uso quando 

um instrumental mediante um imprevisto ou que foi acidentalmente contaminado e 

que dele dependa o andamento da cirurgia possa ser processado da maneira 

mais rápida possível, respeitando-se as etapas do processamento. 60-61, 66 
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O processamento de material implantável pelo Centro de Material e 

Esterilização é uma questão delicada, pois após a esterilização, recomenda-se 

que o implante seja colocado em quarentena até que o resultado do indicador 

biológico seja conhecido. 60-61, 66 A esterilização em ciclo para uso imediato não é 

recomendada para dispositivos implantáveis, uma vez que os implantes são 

corpos estranhos, aumentando assim, o risco de infecções de sítio cirúrgico.60-61, 

66 

Portanto, os dois únicos itens rejeitados segundo o teste binomial foram 

Definição (0,0066) e Esterilização de implantes em ciclo para uso imediato 

0,0396). Como dito anteriormente, à Definição, sugere-se uma adequação aos 

termos. Já para a inadequação do fator Esterilização de implantes em ciclo para 

uso imediato, entende-se que sua indicação ainda é polêmica, e por isto, sua 

restrição talvez seja apropriada. 

Ressalta-se que algumas infecções relacionadas à assistência à saúde são 

evitáveis, através da adoção de medidas reconhecidamente eficazes que podem 

interferir na cadeia de transmissão de um microrganismo. Dentre estas medidas, 

pode-se citar o processamento de artigos. 84 

O controle das infecções relacionadas à assistência à saúde é intrínseco 

ao processo de cuidar.84 A atuação do enfermeiro de Centro de Material e 

Esterilização, voltada excepcionalmente para as atividades burocráticas, sem a 

devida ênfase ao processo de enfermagem e a sistematização da assistência, e 

amparada por uma teoria, constituem um obstáculo para o desenvolvimento da 

ciência em enfermagem.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a disposição do diagnóstico “Risco para contaminação de 

artigos” dentro da classificação NANDA-I está adequada, uma vez que os peritos 

validaram os itens propostos. Nenhuma característica foi considerada irrelevante 

pelos peritos. E somente dois itens foram considerados inadequados segundo o 

teste binomial, e devem ser revisados antes a submissão e validação clínica. 

Admite-se a necessidade de adequações propostas pelos próprios peritos, 

além da aplicabilidade na prática clínica do enfermeiro do Centro de Material e 

Esterilização, com fins de validação clínica, assim representando uma limitação 

do estudo. 

A relevância principal deste estudo está na importância da definição de um 

diagnóstico de enfermagem e a identificação de seus fatores de risco para o 

cuidado indireto no Centro de Material e Esterilização, caracterizando, assim, o 

trabalho do enfermeiro nesta unidade. 

Como fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem “Risco para 

contaminação de artigos”, identificou-se: falha na bomba de vácuo; presença de 

sujidades no artigo após a limpeza; parâmetros físicos inadequados ao final do 

ciclo; falha no indicador químico após a esterilização; uso de material implantável 

antes do resultado do indicador biológico; uso de autoclaves sem o controle 

microbiológico; esterilização de cargas sem o uso do pacote teste desafio (PCD); 

limpeza manual de instrumental com lúmen; esterilização de implantes em ciclo 

para uso imediato; utilização de autoclaves sem a realização periódica de 

manutenções preventivas e/ou corretivas; pacotes não identificados corretamente; 

armazenamento dos pacotes estéreis em área não restrita e transporte dos 

pacotes estéreis em carro de transporte aberto. 

Espera-se com este estudo contribuir para a melhoria do cuidado indireto 

no Centro de Material e Esterilização, e que, com a elaboração deste na área de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Contudo, faz-se necessário a 

construção de um olhar para o cuidado indireto de enfermagem, atentando para a 

sua importância no favorecimento do cuidado direto. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA SEGUNDO BASE, AUTOR, 

TÍTULO, OBJETIVO, RESULTADO, RECOMENDAÇÕES, ANO, IDIOMA, EVIDÊNCIA E PAÍS. 
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Resultado 
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Ano 
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1 Taube 
SAM; Méier 
MJ. 

O processo de 
trabalho da 
enfermeira na 
central de 
material e 
esterilização.  
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grupal de 
enfermeiras 
acerca dos 
elementos do 
seu processo 
de trabalho 
no Centro de 
Material e 
Esterilização 
(CME) 

Foram definidos 
os elementos do 
processo de 
trabalho na 
percepção do 
grupo focal: os 
objetos são a 
equipe e o 
processamento 
de materiais; os 
instrumentos 
foram 
planejamento, 
comunicação/ 
relacionamento 
interpessoal e 
conhecimento; as 
finalidades são 
garantir a 
qualidade do 
serviço e da 
equipe, cuidado 
indireto, e busca, 
aprimoramento e 

Perceber e refletir os 
elementos do seu 
processo de trabalho 
permite a enfermeira 
do CME compreender 
a sua prática, 
desenvolver ações 
condizentes às suas 
necessidades e 
qualificar o seu saber-
fazer. 21 
 

2007 Português C/4 Brasil 
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aplicação de 
tecnologias. 

2 Taube 
SAM; 
Zagonel 
IPS; Méier 
MJ 
 

Um marco 
conceitual ao 
trabalho de 
enfermagem 
na central de 
material e 
esterilização.  
 

Compreende
r os 
conceitos 
que 
envolvem o 
processo de 
trabalho da 
enfermagem 
no CME. 

Após a 
apropriação e 
discussão pelas 
autoras dos 
conceitos que 
formam o 
metaparadigma 
da enfermagem, 
ser humano, 
ambiente, 
processo saúde-
doença e 
enfermagem, foi 
possível a 
reflexão de 
conceitos que 
podem ser 
adaptados à 
prática do CME e 
se tornarem uma 
‘ferramenta’ para 
entender a 
importância de 
seu trabalho e 
subsidiar a prática 
da enfermagem 
na área. 

Retrata-se a 
importância de refletir 
conceitos e 
proposições de uma 
disciplina, como 
instrumentos que 
direcionam os saberes 
e fazeres de uma 
profissão e que podem 
ser adaptados a 
diferentes realidades 
de sua prática. 56 

2005 Português D/5 Brasil 

 
MEDLINE 

 

 
Autor 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Resultado 

 
Recomendações 

 
Ano 

 
Idioma 

 
Evidência  

 
País 

3 Lin F; 
Lawley M; 
Spry C; 
McCarthy 
K; Coyle-

Using 
simulation to 
design a 
central 
sterilization 

Um 
simulador foi 
desenvolvido 
para auxiliar 
na 

Um experimento 
de simulação foi 
realizado para 
estudar as 
necessidades de 

Este trabalho ilustra 
como a simulação 
pode facilitar o projeto 
e melhorar as 
operações de 

2008 Inglês B/2C EUA 
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Rogers PG; 
Yih Y 
 

department.  reformulação 
do 
departament
o cirúrgico de 
um hospital 
terciário e 
para ajudar 
os 
administrado
res a tomar 
as melhores 
decisões 
sobre a 
realocação 
de pessoal e 
equipar a 
área da 
esterilização. 

equipamentos e 
de pessoal na 
descontaminação, 
salas de 
preparação, e 
limpeza. 

esterilização. 57 

 
CINAHL 

 

 
Autor 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Resultado 

 
Recomendações 

 
Ano 

 
Idioma 

 
Evidência  

 
País 

4 Tipple AFV; 
Pires FV; 
Guadagnin 
SVT; Melo 
DS 
 

O 
monitoramento 
de processos 
físicos de 
esterilização 
em hospitais 
do interior do 
estado de 
Goiás.  
 

Identificar a 
realização de 
controles 
físicos, 
químicos e 
biológicos 
dos 
processos de 
esterilização 
pelo vapor 
saturado sob 
pressão e 
em estufas 
de Pasteur 
em CME. 

Em 31 (94,0%) 
hospitais não 
havia enfermeiros 
exclusivos no 
CME, os 
responsáveis 
eram técnicos e 
auxiliares de 
enfermagem. A 
maioria não 
realizava os 
controles físicos, 
químicos e 
biológicos dos 
processos de 
esterilização e, 
em apenas um, 

O descumprimento da 
monitorização dos 
ciclos de esterilização, 
impedindo a garantia 
da qualidade dos 
processos, representa 
risco à população 
assistida. 58 

2011 Português B/2C Brasil 
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esses eram 
realizados 
simultaneamente. 

5 Neis MEB; 
Gelbcke 
FL; Salum 
NC;  
Oliveira TT 
 

Centro de 
material e 
esterilização: 
estudo do 
tempo efetivo 
de trabalho 
para 
dimensioname
nto de 
pessoal.  

Mensurar o 
Tempo 
efetivo de 
trabalho do 
pessoal de 
enfermagem 
do CME. 

O tempo efetivo 
de trabalho foi de 
81,20%, 
considerado 
excelente, 
confirmando o 
preconizado pela 
literatura, que 
aponta 85,0%. 

Conclui-se que o 
tempo efetivo de 
trabalho do pessoal de 
enfermagem do CME  
equivale-se ao 
descrito nos estudos 
para as unidades com 
a presença do 
paciente. 28 

2011 Português B/2C Brasil 

6 Denholm B Clinical issues. 
Malignant 
hyperthermia; 
sterilization 
monitoring; 
sterilization 
indicators; 
multipack 
needle counts.  
 

Artigo de 
atualização 

Artigo que 
conceitua 
questões de 
interesse para 
profissionais de 
CME: indicador 
físico, teste de 
remoção 
dinâmica de ar, 
uso de pacote 
teste desafio 
(PCD), indicador 
químico e 
biológico, 
indicadores 
químico (classe 1, 
2, 3, 4, 5 e 6) e 
seus usos. 

Orientações sobre 
indicações e 
frequência de uso dos 
indicadores físicos, 
químico e biológico. 59 

2007 Inglês D/5 EUA 

7 Carlo A The new era of 
flash 
sterilization.  

Artigo de 
atualização 

Aborda o uso do 
ciclo para uso 
imediato para 
esterilização de 
materiais e o risco 
de infecções 

Orientações e 
indicações sobre o uso 
do ciclo para uso 
imediato para 
esterilização de 
materiais. 60 

2007 Inglês D/5 EUA 
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associadas ao 
uso do ciclo para 
uso imediato em 
virtude da 
eliminação de 
etapas do 
processamento 
do material, a fim 
de agilizar o 
processo. 

8 Spry C Understanding 
current steam 
sterilization 
recommendati
ons and 
guidelines.  
 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o 
processamento 
de instrumentais. 

Recomendações 
sobre a limpeza, 
descontaminação, 
escolha da 
embalagem, 
esterilização a vapor 
saturado, ciclo para 
uso imediato, 
esterilização de 
implantes, 
monitorização do 
processo de 
esterilização 
(indicadores 
mecânico, químico e 
biológico). 61 

2008 Inglês D/5 EUA 

9 Taube 
SAM; 
Labronici 
LM; Maftum 
MA; Méier 
MJ 

Processo de 
trabalho do 
enfermeiro na 
central de 
material e 
esterilização: 
percepção de 
estudantes de 
graduação em 
enfermagem.  
 

Objetivou-se 
identificar a 
percepção 
de 
estudantes 
de 
graduação 
acerca do 
processo de 
trabalho do 
enfermeiro 
no CME da 

Os resultados 
revelaram o 
desconhecimento 
do processo de 
trabalho e do 
papel do 
enfermeiro nesse 
setor, enquanto 
relatos obtidos 
após a discussão 
demonstraram 
que houve 

Sugere-se que os 
cursos de graduação 
abordem temas 
relativos ao processo 
de trabalho no CME 
que demonstrem a 
amplitude do campo 
de atuação do 
enfermeiro, para que 
os estudantes 
visualizem e valorizem 
o saber-fazer desse 

2008 Português B/2C Brasil 
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instituição. apreensão, 
ampliação e 
ressignificação do 
assunto. 

profissional no 
processo de cuidar em 
saúde. 26 

10 Accreditatio
n 
Association 
for 
Ambulatory 
Health 
Care 

A few scope 
details still 
need attention.  
 

Artigo de 
atualização 

Artigo que aborda 
os cuidados com 
a limpeza e 
descontaminação 
de artigos 
endoscópios. 

Define a limpeza como 
um passo importante 
na redução da 
contaminação 
microbiana dos 
materiais. 62 

2011 Inglês D/5 EUA 

11 AORN 
Recommen
ded 
Practices 
Committee 

Recommende
d practices for 
sterilization in 
the 
perioperative 
practice 
setting.  
 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o 
processamento 
de materiais. 

Recomendações 
sobre a limpeza, 
descontaminação, 
escolha da 
embalagem, 
esterilização a vapor 
saturado, tipos de ciclo 
de esterilização, ciclo 
para uso imediato, 
esterilização de 
implantes, 
esterilização por óxido 
de etileno e vapor de 
baixa temperatura, 
armazenamento e 
transporte dos artigos 
esterilizados, 
monitorização do 
processo de 
esterilização 
(indicadores 
mecânico, químico e 
biológico). 63 

2006 Inglês D/5 EUA 

12 Gilmour D Instrument 
integrity and 
sterility: the 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o 
processamento e 

Recomendações 
sobre a limpeza, 
descontaminação, 

2008 Inglês D/5 Inglaterra 
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perioperative 
practitioner's 
responsibilities  
 

manutenção da 
esterilidade dos 
artigos. 

embalagem, 
identificação dos 
pacotes e manutenção 
da esterilidade. 64 

13 Petersen C; 
Burlingame 
BL 

Clinical issues. 
Safety 
scalpels; 
turnover time; 
personal 
clothing; 
implant 
sterilization; 
using suture 
packets to 
rectify counts.  
 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o 
processamento 
de implantes. 

Aborda o uso do ciclo 
para uso imediato para 
esterilização de 
materiais implantáveis  
e o risco de infecções 
associadas ao uso do 
ciclo para uso imediato 
em virtude da 
eliminação de etapas 
do processamento do 
material, a fim de se 
agilizar o processo. 65 

2005 Inglês D/5 EUA 

14 Young M Association of 
periOperative 
Registered 
Nurses 
(AORN) 
Recommende
d Practices for 
Sterilization in 
Perioperative 
Practice 
Setting.  
 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o uso do 
ciclo para uso 
imediato e 
processamento 
de artigos. 

Recomendações 
sobre o uso ciclo para 
uso imediato de 
acordo com as 
práticas 
recomendadas da 
AORN para 
Esterilização em 
cenários de prática 
perioperatória.  
Desenvolvimento de 
um programa de 
controle de qualidade 
para processos de 
esterilização. 66 

2006 Inglês D/5 EUA 

15 Bissett L Developing 
decontaminati
on strategies 
and monitoring 
tools.  
 

Artigo de 
atualização 

Aborda 
estratégias de 
descontaminação 
de artigos e 
monitoramento. 

A descontaminação 
dentro do ambiente de 
saúde desempenha 
um papel significativo 
na redução do risco de 
infecções. O processo 

2010 Inglês B/2C Inglaterra 
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de descontaminação 
pode ser dividido em 
três partes: limpeza, 
desinfecção e 
esterilização. 
Recomenda que o 
desempenho do 
esterilizador seja 
verificado diariamente 
pelo operador, 
trimestral e 
anualmente por uma 
pessoa competente, 
além de manutenção e 
limpeza do 
equipamento. 67 

16 Denholm B Sterilization 
monitoring.  
 

Artigo de 
atualização 

Recomendações 
sobre o 
monitoramento do 
processamento 
de materiais. 

Aborda como realizar 
a monitorização do 
processo de 
esterilização através 
dos indicadores 
mecânico, químico e 
biológico. 68 

2007 Inglês D/5 EUA 

17 Costa LFV; 
Freitas MIP 

Reprocessam
ento de artigos 
críticos em 
unidades 
básicas de 
saúde: perfil 
do operador e 
ações 
envolvidas.  
 

Conhecer o 
perfil e ações 
do operador 
do 
processamen
to de artigos 
críticos nas 
Unidades 
básicas de 
saúde de um 
município do 
Estado de 
São Paulo. 

Das 34 unidades 
básicas de saúde, 
verificou-se que 
32,4% destes 
operadores 
receberam 
treinamentos 
admissionais. 
Eles exerciam 
funções 
concomitantes ao 
processamento 
como: imunização 
(11,7%), curativos 
(26,4%) e coletas 

Esses resultados 
podem influenciar 
negativamente na 
qualidade do 
processo, limitando o 
controle de infecção 
nos locais estudados. 
69 

2009 Português B/2C Brasil 
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de exames 
(23,5%). 

 
SCIELO 

 

 
Autor 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Resultado 

 
Recomendações 

 
Ano 

 
Idioma 

 
Evidência  

 
País 

18 Costa JA; 
Fugulin 
FMT 
 

Atividades de 
enfermagem 
em centro de 
material e 
esterilização: 
contribuição 
para o 
dimensioname
nto de 
pessoal.  
 

Identificar e 
validar as 
atividades 
realizadas 
pela equipe 
de 
enfermagem 
em CME, 
como 
subsídio para 
definição da 
carga de 
trabalho da 
unidade. 

O levantamento 
bibliográfico 
possibilitou 
verificar que as 
publicações na 
área de CME 
concentram-se 
nos estudos 
voltados ao 
conhecimento 
técnico e à prática 
mais eficiente do 
processamento 
dos artigos 
odontomédico-
hospitalares. 
Poucos trabalhos 
foram 
encontrados, 
tratando 
especificamente 
das atividades, 
bem como dos 
processos de 
trabalho 
desenvolvidos 
pela equipe de 
enfermagem 
nessas unidades. 

O desenvolvimento 
desta pesquisa 
permitiu identificar e 
validar as atividades 
desenvolvidas pela 
equipe de 
enfermagem em CME. 
A avaliação deste 
grupo de enfermeiras 
considerou que as 
áreas, os 
subprocessos de 
trabalho e as 
atividades 
apresentadas são 
relevantes e 
representam a prática 
do trabalho da equipe 
de enfermagem nas 
unidades de CME. 5 

2011 Português B/2C Brasil 

19 Machado 
RR; 
Gelbcke FL 

Que brumas 
impedem a 
visibilização 

Busca refletir 
sobre o 
processo e a 

Neste artigo 
refletimos sobre 
alguns aspectos 

Alguns destes fatores 
são abordados ao 
longo desta reflexão, 

2009 Português B/2C Brasil  
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do Centro de 
Material e 
Esterilização?  
 

organização 
do trabalho 
no CME na 
perspectiva 
do 
materialismo 
histórico e 
dialético e 
em 
contribuições 
teóricas 
sobre o 
trabalho no 
setor de 
serviços 

que possam 
influenciar na 
invisibilização do 
CME no contexto 
hospitalar, tais 
como: o cuidado 
indireto/meio é 
menos valorizado 
que o cuidado 
direto ao cliente; 
a pouca ênfase 
dada pela 
academia à área; 
a noção de que 
mesmo dentro de 
uma mesma 
profissão, existem 
locais de trabalho 
que são mais ou 
menos 
valorizados que 
outros; é um local 
em que o trabalho 
se assemelha 
muito ao trabalho 
doméstico; a área 
da saúde faz 
parte do setor de 
serviços e as 
atividades 
desenvolvidas no 
CME, são 
atividades que 
visam dar 
sustentação as 
ações de saúde 
desenvolvidas 
nas unidades de 

permitindo um novo 
olhar para o processo 
de trabalho em Centro 
de Material e 
Esterilização, 
buscando a sua 
visibilidade no 
contexto das 
instituições de saúde. 
24 
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saúde; a 
localização é 
escondida; é um 
setor onde se lida 
com as sujeiras, 
resíduos, 
secreções, 
odores; há 
ausência do 
médico e, ainda, 
é um local em 
que se encontram 
trabalhadores 
com menor grau 
de qualificação, 
apesar de já 
haver indicativos 
de mudança, 
podendo ser um 
lugar de 
economia para a 
instituição. 

 
DEDALUS 

 

 
Autor 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Resultado 

 
Recomendações 

 
Ano 

 
Idioma 

 
Evidência  

 
País 

20 Costa JA Atividades de 
enfermagem 
no Centro de 
Material e 
Esterilização: 
subsídios para 
o 
dimensioname
nto de 
pessoal.  
 
 

Identificar e 
validar as 
atividades 
realizadas 
pela equipe 
de 
enfermagem 
em CMEs de 
instituições 
hospitalares, 
como 
subsídio para 
a definição 

Foram 
consideradas 
validadas as 
áreas, os 
subprocessos de 
trabalho e as 
atividades que 
obtiveram índice 
de concordância 
mínimo de 70%, 
em qualquer fase 
da Técnica 
Delphi. A análise 

Com a realização 
desta pesquisa 
evidenciam-se 
perspectivas para a 
realização de novas 
investigações que 
contribuam para a 
determinação de 
parâmetros que 
subsidiem o processo 
de dimensionar 
pessoal de 
enfermagem nas 

2009 Português B/2C Brasil 
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da carga de 
trabalho da 
unidade. 

dos resultados 
obtidos na 
primeira fase 
evidenciou que 
todos os itens 
foram validados. 
Entretanto, a 
análise dos 
comentários e 
das sugestões 
realizados pelas 
juízas determinou 
a realização de 
alterações no 
conteúdo do 
quadro de 
atividades 
proposto, que 
foram submetidas 
à nova avaliação 
do grupo, 
resultando na 
validação de seis 
áreas de trabalho, 
25 subprocessos, 
110 atividades e 
25 atividades 
específicas da 
enfermeira. 

unidades de CME. 23 

21 Lopes 
CLBC 

Avaliação da 
esterilidade de 
instrumentais 
laparoscópicos 
de uso único 
processados 
após 
contaminação 
artificial.  

As pinças 
grasper, 
dissector, 
tesoura, 
agulha de 
Veress, 
sistema de 
sonda de 
eletrocirurgia 

Os materiais 
laparoscópicos 
foram 
intencionalmente 
contaminados 
com o inóculo 
desafio e 
submetidos após 
ao protocolo teste 

Estes achados 
permitiram concluir 
que o processamento 
dos materiais de uso 
único foi validado em 
relação à esterilidade 
permitindo chegar a 
um protocolo de 
processamento. 70 

2006 Português A/1B Brasil 
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 (ou aspirador 
e irrigador) e 
sua 
respectiva 
haste, 
instrumentais 
básicos nos 
procediment
os de vídeo-
cirurgia-
laparoscópic
a, foram o 
objeto desta 
investigação 
com o 
propósito de 
avaliar a 
eficácia da 
esterilidade 
destes 
acessórios 
de uso único 
após 
contaminaçã
o artificial 
desafio e 
comparar os 
resultados 
dos testes de 
esterilidade 
dos materiais 
de uso único 
com os dos 
materiais 
equivalentes 
reprocessáve
is – 
denominados 

para validação 
que consistiu da 
seguinte 
seqüência: 
limpeza 
automatizada em 
lavadora ultra-
sônica com 
retrofluxo com 
auxílio do 
detergente 
enzimático, 
limpeza manual 
complementar 
com irrigação dos 
lumens com água 
sob pressão. Por 
fim, foi realizado o 
enxágüe com 
água destilada 
esterilizada, 
secagem com ar 
comprimido 
medicinal, 
acondicionamento 
em embalagem 
de papel grau 
cirúrgico e filme e 
submetidos a 
esterilização em 
Óxido de Etileno 
12/88 (materiais 
de uso único) e 
em autoclave 
(materiais de aço 
inoxidável). Os 
materiais 
esterilizados 
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neste estudo 
como grupo 
controle. 

foram inoculados 
diretamente nos 
meios de cultura 
de caseína soja e 
incubados por 20 
dias quando foi 
feita a leitura final 
dos resultados 
das culturas. Os 
resultados 
encontrados 
foram 100% 
negativos para a 
recuperação dos 
microrganismos 
contaminantes 
nos 2 grupos - 
experimental e 
controle. 

22 Psaltikidis 
EM 

Proposta 
metodológica 
para análise 
dos custos do 
reprocessame
nto de pinças 
de uso único 
utilizadas em 
vídeo-cirurgia.  
 

Desenvolver 
uma 
proposta 
metodológica 
para análise 
dos custos 
de 
processamen
to de pinças 
de 
dissecção, 
apreensão, e 
corte, de uso 
único, 
utilizadas em 
cirurgia 
vídeo-
assistida. 

Com os dados 
obtidos no 
estudo, foi 
elaborada uma 
estimativa do 
custo do 
processamento, 
caso fossem 
realizadas a 
validação e a 
avaliação anual 
do reuso, 
empregando os 
testes de controle 
de qualidade. 

A grande diferença 
observada na 
economia dos casos 
analisados está 
diretamente 
relacionada ao número 
de artigos empregados 
anualmente e aos 
gastos referentes à 
validação e avaliação 
anual do 
processamento. A 
economia possível não 
elimina a necessidade 
de serem analisados 
outros aspectos 
relacionados ao reuso. 
71 
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APÊNDICE B -  POP COLETA DE DADOS 

 

       

 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial – 
MPEA 

Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência 
de Enfermagem – GESAE-UFF/CNPq 

Título Procedimentos para coleta de dados 

Abrangência Enfermeiros peritos segundo Fehring. 

Data da Elaboração 02/06/2012 Versão/edição 00 
Data desta Versão 02/06/2012 Elaborado por Msd Raquel Calado  
Aprovado em 02/06/2012 Aprovado por Drª Rosimere Santana 

1. OBJETIVOS 
1. Realizar a coleta dos dados que serão analisados posteriormente, a fim de aceitar 

ou refutar o conteúdo do diagnóstico de enfermagem “Risco para contaminação 

de artigos”. 

 

2. ABRANGÊNCIA 
1. Enfermeiros peritos segundo Fehring. 

3- DEFINIÇÃO 
1. Consiste na abordagem do perito, com a finalidade de se realizar a aplicação do 

instrumento de coleta de dados, sob a forma de questionário. 

 

4- DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 
1. Netbook; 

2. Impressora multifuncional; 

3. Internet banda larga; 

4. Mesa; 

5. Cadeira; 

6. Instrumento para coleta de dados; 

7. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

8. Caneta esferográfica vermelha; 

9. Caneta esferográfica azul; 

10. Folhas de papel A4; 
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Universidade Federal Fluminense - UFF 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 
– MPEA 

Grupo de Estudos em Sistematização da 
Assistência de Enfermagem – GESAE-UFF/CNPq 

Título Procedimentos para coleta de dados 

Abrangência Enfermeiros peritos segundo Fehring. 

Data da Elaboração 02/06/2012 Versão/edição 00 
Data desta Versão 02/06/2012 Elaborado por Msd Raquel Calado 
Aprovado em 02/06/2012 Aprovado por Drª Rosimere Santana 

 

11. Prancheta de acrílico; 

12. Grampeador; 

13. Grampos para grampeador; 

14. Pasta de polionda para guarda dos questionários; 

15. Pasta de polionda para guarda dos TCLE’s preenchidos.  

 

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

1. Identificar o perito através da busca avançada de currículo disponível na 

Plataforma Lattes;  

2. Enviar convite através de correio eletrônico para participação na pesquisa, 

identificando-se como responsável pela coleta dos dados; 

3. Identificar o responsável pela pesquisa; 

4. Explicar os objetivos da pesquisa; 

5. Explicar que caso o perito não responda à mensagem, o mesmo será 

automaticamente excluído do estudo; 

6. Explicar o preenchimento do questionário; 

7. Explicar ao perito que sua participação é voluntária, podendo o mesmo retirar-se 

da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo; 

8. Explicar ao perito que sua identidade será mantida em sigilo e será garantido o 

seu anonimato em relação às suas opiniões; 

9. Explicar ao perito que o pesquisador encontra-se a disposição para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas, disponibilizando telefone para contato; 
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Universidade Federal Fluminense - UFF 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 
– MPEA 

Grupo de Estudos em Sistematização da 
Assistência de Enfermagem – GESAE-UFF/CNPq 

Título Procedimentos para coleta de dados 

Abrangência Enfermeiros especialistas segundo Fehring. 

Data da Elaboração 02/06/2012 Versão/edição 00 
Data desta Versão 02/06/2012 Elaborado por Msd Raquel Calado  
Aprovado em 02/06/2012 Aprovado por Drª Rosimere Santana 

 

10. Explicar ao perito que, caso julgue conveniente, será enviado por correspondência 

o TCLE e o instrumento, sem qualquer despesa para o mesmo; 

11. Enviar o TCLE e o instrumento após o consentimento do perito; 

12. Explicar que o perito terá um prazo de 30 dias para retornar o instrumento 

preenchido; 

13. Após 15 dias de envio da mensagem eletrônica, será enviada uma mensagem 

para alertar sobre o término do prazo, caso o perito não tenha retornado o 

instrumento; 

14. Agradecer a participação na pesquisa. 

 

6- ANEXOS: 
       

     1. TCLE; 

2. Instrumento de coleta de dados. 

 

9- REFERÊNCIAS: 
 

1. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Delineando a 

pesquisa clínica. Uma abordagem epidemiológica. 3ª Ed. Porto Alegre: Artmed; 

2008. 

2. Fehring RJ. Methods to validate nursing diagnoses. Heart and Lung. 1987 nov; 16 

(6): 625-9  
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Título Procedimentos para coleta de dados 
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Data da Elaboração 02/06/2012 Versão/edição 00 
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10-IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
Elaborado por _______________________________________________________  
                        Enf.ª Raquel Calado da Silva Gonçalves – Mestranda do MPEA 
 
 
 
 
 
Aprovado por ________________________________________________________  
                       Dr.ª Rosimere Ferreira Santana – Orientadora 
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APÊNDICE C – CARTA CONVITE 
 

  

Prezado Enfermeiro (a), 

  

Meu nome é Raquel Calado da Silva Gonçalves, enfermeira, especialista 

em CME e mestranda da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Sou orientanda da prof. Drª Rosimere Ferreira Santana e gostaria de 

convidá-lo a participar da pesquisa intitulada: “Risco para contaminação de 

artigos: uma proposta de diagnóstico de enfermagem”. 

O Sr (a) foi escolhido (a) porque atendia os critérios de inclusão da 

pesquisa, cujos dados serão colhidos via correio eletrônico. 

O trabalho aborda uma proposta de diagnóstico de enfermagem, voltada 

para o trabalho do enfermeiro de CME e possui como objetivos: Validar em forma 

e conteúdo a proposta diagnóstica ‘Risco para contaminação de artigos’; e 

objetivos específicos: identificar a proposta diagnóstica a partir da revisão 

integrativa de literatura; e identificar os fatores de risco, bem como a pertinência 

dos títulos, conceitos e a disposição em domínios, segundo a classificação 

NANDA-I, através da análise por especialistas. 

Gostaria muito de contar com a sua apreciação.  

Caso o Sr (a) aceite, podemos proceder à coleta de duas 

formas, enviando-lhe o instrumento por e-mail, ou via correio convencional com 

porte pago pelo pesquisador, a ser entregue no endereço de sua escolha, sem 

ônus para o sujeito da pesquisa. 

  

No aguardo de sua resposta, agradeço. 

  

Raquel Calado da Silva Gonçalves 

Cel (21) 8350-7796 

CAAE: 04960612.5.0000.5243 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Risco para contaminação de artigos: uma proposta de 

diagnóstico de enfermagem 

Pesquisador: Raquel Calado da Silva Gonçalves 

Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Rosimere Ferreira Santana 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato: (21) 8350-7796 - (21) 2722-0698  

Nome do voluntário: ___________________________________R.G. __________ 

 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Risco 

para contaminação de artigos: uma proposta de diagnóstico de enfermagem”, de 

responsabilidade do pesquisador Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana. O 

objetivo geral da pesquisa é: Validar em forma e conteúdo a proposta diagnóstica 

‘Risco para contaminação de artigos’ e como objetivos específicos: identificar a 

proposta diagnóstica a partir da revisão integrativa de literatura; e identificar os 

fatores de risco, bem como a pertinência dos títulos, conceitos e a disposição em 

domínios, segundo a classificação NANDA-I, através da análise por especialistas. 

Tem como justificativa possibilitar aos profissionais de enfermagem o 

desenvolvimento do raciocínio clínico e do julgamento crítico, antecipando e/ou 

minimizando os riscos de contaminação de materiais e artigos durante o seu 

processamento no Centro de Material e Esterilização (CME), e contribuindo para 

o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Será 

aplicado um questionário que deverá ser preenchido, levando-se em 

consideração a sua pertinência para caracterizar o risco. 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 
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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, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de _________________ de 2012. 

 

                                                                                   

_____________________________             ______________________________ 

Raquel Calado da Silva Gonçalves 

  (Participante da pesquisa)                     (Responsável por obter o consentimento)                               
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-graduação 
 

Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de 
Enfermagem – GESAE-UFF/CNPq 

 

APRESENTAÇÃO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO  
Prezado Perito: 
 Este trabalho intitula-se “Risco para contaminação de artigos: uma proposta de diagnóstico de enfermagem” e consiste em uma 
Dissertação de Mestrado, conforme se detalha no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Na primeira etapa do estudo realizou-se a revisão integrativa da literatura e análise conceitual do diagnóstico de enfermagem em questão, em 
que se observou a necessidade de validação de conteúdo conforme a Taxonomia II da NANDA-I. 
 Para tanto, contamos com sua colaboração, na gentileza de responder o instrumento integrante desta segunda etapa da pesquisa, a validação 
por especialista. Desta forma, elaborou-se um instrumento dividido em duas partes: 

1º - Caracterização do perito - dados de identificação e áreas de estudo.  
2º - Instrumento de validação propriamente dito - neste momento, o (a) senhor (a) deve avaliar, de acordo com uma escala do tipo likert, 

sendo: 1 – Nada, 2- Pouco, 3- De alguma forma, 4- Muito, 5 - Excelente  
  Os valores acima serão utilizados na avaliação dos seguintes Critérios: 
Adequação: o conteúdo torna-se próprio, conveniente e ajustado ao diagnóstico de enfermagem.  
Pertinência: que se refere e vem a propósito ao conteúdo do diagnóstico associado; oportuno; relativo e pertencente àquele diagnóstico. 
Clareza: conteúdo fácil de entender, explícito, inteligível, transparente e evidentemente ao diagnóstico em questão, de forma que expresse unicamente 
uma idéia sem dúvida. 
Precisão: posição definida no contínuo do conteúdo em avaliação que se distingue dos demais conteúdos que cobrem os diagnósticos estudados; 
indica com exatidão de forma categórica o conteúdo do diagnóstico.   
Objetividade: prático; direto; expressa de forma objetiva o conteúdo do diagnóstico avaliado. 

Solicitamos que o Sr (a) utilize o verso do instrumento para sugestões e considerações que julgar pertinente. Desde já, agradecemos a sua 
valorosa colaboração e nos dispomos para qualquer esclarecimento e ou dúvida. 

Raquel Calado da Silva Gonçalves (raquelcalado@yahoo.com.br) 

 Orientação: Profª Drª Rosimere Ferreira Santana (rosifesa@enf.uff.br) 
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Nome: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Idade:___________      Sexo: (   ) M   (   ) F           Estado: ________________________     e-mail: _________________________________________ 
 
Local em que trabalha atualmente: 
(  ) Hospital-Escola    (  ) Universidade    (  ) Hospital    (  ) Outro  Especificar:___________________________________________________________ 
 
Área de atuação: 
(   ) Médico-Cirúrgico 
(   ) Centro Cirúrgico 
(   ) Central de Material e Esterilização 
(   ) Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(   ) Ensino 
(   ) Outro Especificar:____________________________________________________________ 
 
 Tempo de experiência profissional em CME: 
(   ) 3 a 5 anos    (   ) 6 a 10 anos    (   ) + 10 anos 
 
Já trabalhou ou trabalha com diagnóstico de enfermagem da NANDA? 
(  ) Sim (  ) Não  Qual?____________________________________________________________  
 
Titulação acadêmica:    (   ) Graduação  (   ) Mestrado   (    ) Doutorado  (   ) Especialização. Qual: __________________________________________ 
 
Tempo de formação: (   ) 3 a 5 anos    (   ) 6 a 10 anos    (   ) + 10 anos 
 
Já identificou o diagnóstico de enfermagem Risco para contaminação de artigos em sua prática clínica? 
 
(  )Nunca        (  ) Raramente       (  )   Às vezes          (  ) Freqüente       (   ) Muitas vezes                                                            
                                                         demonstrado                                           demonstrado 
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Parte 2 
 

 
DOMÍNIO 

Uma esfera de atividade, estudo ou interesse (ROGET, 1980, p.287 apud NANDA-I, 2010) 
 

Critérios de 
avaliação 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

Dominio Segurança 
e Proteção - Estar 
livre de perigo, lesão 
física ou dano ao 
sistema imunológico; 
conservação contra 
perdas e proteção da 
segurança e da 
ausência de perigos 
.(NANDA-I, 2010, p. 
398) 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

 
CLASSE 

Uma subdivisão de um grupo maior; uma divisão de pessoas ou coisas por qualidade, classificação ou grau (ROGET, 1980, p.287 apud NANDA-I, 2010) 
 

Critérios de 
avaliação 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

Classe – Proteção 
contra infecção a 
patógenos. 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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ENUNCIADO DIAGNÓSTICO 

Dá nome a um diagnóstico. É um termo ou expressão concisa que representa um padrão de indícios relacionados (NANDA, 2010). 
 

Critérios de 
avaliação 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

Risco para 
contaminação de 
artigos  
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINIÇÃO 

Declaração da essência; significado. Dá o sentido e ajuda a distinguir o diagnóstico de enfermagem em estudo de outros similares (NANDA, 2010). 
 

Critérios de 
avaliação 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

Risco aumentado do 
artigo/material ser 
recontaminado após 
sua limpeza e/ou 
desinfecção, durante 
o preparo ou após a 
esterilização. 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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FATORES RELACIONADOS 

Etiologia do problema que aparecem para mostrar algum tipo de relacionamento padronizado com o diagnóstico (NANDA, 2010). 
 

NANDA 
1. Fator 
relacionado: Falha 
na bomba de vácuo  
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar diariamente 
o teste Bowie & Dick. 

NOC 
Resultado 
esperado: O teste 
Bowie & Dick 
apresenta resultado 
negativo. 
 

Sugestões Justificativa 
A realização diária do teste tem a finalidade de avaliar a 
eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo, 
detectando falhas no funcionamento da bomba de vácuo e 
consequente presença de ar residual. (Denholm, 2007; Spry, 
2008; Tiplle, Pires, Guadagnin, Melo, 2011) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

 
 
 
 
 
 
 

NANDA 
2. Fator 
relacionado: 
Presença de 
sujidades no artigo 
após a limpeza 
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar a limpeza 
criteriosa do artigo. 

NOC 
Resultado 
esperado: Ausência 
de sujidades visíveis 
ao uso de lentes 
intensificadoras de 
imagem. 
 

Sugestões Justificativa 
A limpeza é um pré-requisito para desinfecção e esterilização. 
Remove o bioburden que poderia reagir ou interferir com o 
processo de esterilização subsequente. (Spry, 2008; OR 
Manager, 2011) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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NANDA 
3. Fator 
relacionado: 
Parâmetros físicos 
inadequados ao final 
do ciclo. 
 

NIC 
Intervenção: 
Registrar os 
parâmetros físicos 
do ciclo da 
autoclave. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Monitoramento de 
cada ciclo realizado 
pela autoclave. 

Sugestões Justificativa 
No monitoramento físico deve haver registros dos parâmetros 
requeridos para o método esterilizante, para o vapor saturado 
sob pressão inclui a temperatura, o tempo e a pressão e 
preferencialmente feita de forma automatizada. Caso não 
tenha impressora no esterilizador, esse registro deve ser 
realizado manualmente a cada minuto e se constitui em um 
documento para efeitos legais. Falhas mecânicas que 
inviabilizam o processo podem ocorrer durante o ciclo e essas 
podem ser verificadas pela simples conferência sistemática 
desses parâmetros. (Denholm, 2007; Tiplle, Pires, Guadagnin, 
Melo, 2011) 
 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

 
 
 
 
 
 

NANDA 
4. Fator 
relacionado: Falha 
no indicador químico 
após a esterilização. 
 

NIC 
Intervenção: 
Verificar a condição 
do indicador químico 
externo após o 
processo de 
esterilização. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
O indicador químico 
externo encontra-se 
em condições 
satisfatórias. 

Sugestões Justificativa 
O monitoramento químico deve ser realizado por indicadores e 
integradores que sofrem mudança química ou física, quando 
da exposição ao processo de esterilização, avaliando um ou 
ma is parâmetros do processo, com a finalidade de controlar 
interna e externamente o pacote a ser esterilizado. São 
essenciais para monitorarem falhas e constituem um 
instrumento para assegurar a qualidade do processo. (Young, 
2006; Denholm, 2007; AORN, 2007; Spry, 2008; Tiplle, Pires, 
Guadagnin, Melo, 2011) 
 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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NANDA 
5. Fator 
relacionado: Uso de 
material implantável 
antes do resultado 
do indicador 
biológico.  
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar controle 
microbiológico das 
cargas com 
implante. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Uso de material 
implantável com 
resultado negativo 
do controle 
microbiológico. 
 

Sugestões Justificativa 
Controle microbiológico de carga que contenha implante. O 
implante não deve ser liberado para uso em pacientes antes 
do resultado do indicador biológico ser conhecido. (Young, 
2006) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

 
 
 
 
 
 

NANDA 
6. Fator 
relacionado: Uso de 
autoclaves sem o 
controle 
microbiológico. 
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar controle 
microbiológico das 
autoclaves 
diariamente. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Uso de autoclave 
com resultado 
negativo de controle 
microbiológico. 

Sugestões Justificativa 
Controle microbiológico das autoclaves diário - O indicador 
biológico consiste em uma preparação padronizada de 
esporos bacterianos projetados para produzir suspensões 
contendo 106 esporos por unidade de papel-filtro. O método 
permite assegurar que o conjunto de todos os parâmetros 
críticos de esterilização está adequado, porque os 
microrganismos são diretamente testados quanto ao seu 
crescimento ou não após a aplicação do processo. (Denholm, 
2007; Stanton, 2008; Spry, 2008; Tiplle, Pires, Guadagnin, 
Melo, 2011) 
 

Critérios de 
avaliação 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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NANDA 
7. Fator 
relacionado: 
Esterilização de 
cargas sem o uso do 
pacote teste desafio 
(PCD) 
 

NIC 
Intervenção: 
Utilizar um PCD em 
cada carga 
processada. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Controle de cada 
carga processada. 

Sugestões Justificativa 
Uso do PCD para controle da carga. Esses pacotes de teste 
foram concebidos para proporcionar um desafio para o 
processo de esterilização que é igual a ou maior ao item de 
difícil esterilização rotineiramente processado. (AORN, 2007) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
 
 
 
 
 
 
 
 

NANDA 
8. Fator de risco: 
Limpeza manual de 
instrumental com 
lúmen. 
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar limpeza dos 
instrumentais 
canulados na 
lavadora 
ultrassônica. 
 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Os instrumentais 
canulados são 
limpos de forma 
automatizada. 

Sugestões Justificativa 
Instrumentos, particularmente aqueles com lumens e peças 
removíveis, podem, inicialmente, necessitar de uma limpeza 
manual. A limpeza manual não pode ser controlada e não 
deve ser o método de escolha. (Gilmour, 2008) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
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NANDA 
9. Fator 
relacionado: 
Esterilização de 
implantes em ciclo 
para uso imediato  

NIC 
Intervenção: 
Realizar 
esterilização de 
instrumentais em 
ciclo para uso 
imediato somente 
em casos de 
extrema 
necessidade. 
 

NOC 
Resultado 
esperado: 
O ciclo para uso 
imediato é utilizado 
de maneira criteriosa 
e controlada. 

Sugestões Justificativa 
A esterilização por ciclo para uso imediato foi desenvolvida 
para utilização em caso de necessidade emergente e uso 
imediato de um instrumento que é imprescindível na cirurgia e 
que sofreu contaminação durante o ato cirúrgico. Não se 
recomenda a esterilização de implantes em ciclo para uso 
imediato. (AORN, 2006; Young, 2006; Carlo, 2007; Spry, 2008; 
Stanton, 2008) 
 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

NANDA 
10. Fator 
relacionado: 
Utilização de 
autoclaves sem a 
realização periódica 
de manutenções 
preventivas e/ou 
corretivas  
 

NIC 
Intervenção: 
Solicitar manutenção 
preventiva das 
autoclaves 
periodicamente e 
sempre que 
necessário. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Funcionamento 
adequado das 
autoclaves. 

Sugestões Justificativa 
As inspeções periódicas, manutenção e substituição de 
componenetes sujeitos a desgaste ajudam a manter o 
funcionamento adequado das autoclaves. (AORN, 2006; 
Bisset, 2010) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
 
 
 
 

NANDA 
11. Fator 
relacionado:  
Pacotes não 
identificados 
corretamente.  

NIC 
Intervenção: 
Realizar o 
preenchimento 
adequado do rótulo 
dos pacotes.  

NOC 
Resultado 
esperado: 
Os pacotes são 
identificados de 
maneira correta. 

Sugestões Justificativa 
Cada pacote deve ser corretamente rotulado, com o conteúdo, 
identificação da autoclave e data da esterilização. (AORN, 
2006; Young, 2006; AORN, 2007; Spry, 2008) 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  

NANDA 
12. Fator 
relacionado:  
Armazenamento dos 
pacotes estéreis em 
área não restrita. 

NIC 
Intervenção: 
Armazenar os 
pacotes estéreis em 
local com acesso 
restrito e controle 
ambiental. 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Os pacotes estéreis 
são armazenados 
em local onde há 
controle de 
temperatura, 
umidade, acesso 
restrito de pessoas. 

Sugestões Justificativa 
A perda de esterilidade é condicionada a eventos relacionados 
e dependem da quantidade de manejo, condições durante o 
transporte e armazenamento e da qualidade do material da 
embalagem. Os eventos que podem comprometer a 
esterilidade de uma embalagem incluem ruptura ou a perda de 
integridade da embalagem por múltiplos manuseios, a 
penetração de umidade e exposição a contaminantes, mas 
não se limitam a apenas estes: embalagens estéreis devem 
ser armazenadas sob condições ambientais controladas. 
(AORN, 2006; Young, 2006) 
 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  
 

NANDA 
13. Fator 
relacionado: 
Transporte dos 
pacotes estéreis em 
carro de transporte 
aberto. 
 

NIC 
Intervenção: 
Realizar o transporte 
dos pacotes estéreis 
em carro de 
transporte fechado, 
exclusivo para este 
fim. 
 

NOC 
Resultado 
esperado: 
Os pacotes estéreis 
são transportados 
em carros fechados 
e protegidos da 
exposição a 
contaminantes. 
 

Sugestões Justificativa 
Depois de esterilizados, os artigos devem ser transportados 
em carros fechados e protegidos da exposição a 
contaminantes ambientais ao longo da via de transporte. 
(AORN, 2006; Young, 2006) 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões Critérios de 
avaliação (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 
 
 

(  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )1(  )2 (  )3 (  )4 (  )5  



 

 

 

115 

ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 – BOLETIM DE SERVIÇO DA UFF 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUAP 
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ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO GRAU DE RECOMENDAÇÃO E 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA 
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ANEXO 4 – SUBMISSÃO DO PRODUTO AO DDC (DIAGNOSIS 

DEVELOPMENT COMMITTEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


