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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 075/CT/2019 

 

Assunto: Realização de testes para a avaliação das autoclaves por profissionais de 

Enfermagem no âmbito da atenção básica. 

Palavras-chave: Esterilização; Testes Biológicos; Teste de Bowie & Dick; UBS. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Trabalho em uma Unidade Básica de Saúde em um município da grande Florianópolis, e 

surgiu uma dúvida entre os Enfermeiros. No controle da esterilização de materiais na 

autoclave de vapor na unidade, quais controles/testes devem ser feitos e qual a periodicidade 

destes testes. O teste de Bowie & Dick deve ser realizado, ou só o teste biológico é o 

suficiente?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu por meio da 

RDC nº15/2012, os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde 

(BRASIL, 2012). 

No que se refere aos recursos humanos envolvidos neste processo, a RDC dispõe 

sobre requisitos para boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, prevê que 

“todas as etapas do processamento de produtos para saúde devem ser realizadas por 

profissionais para os quais estas atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de 

classe”. A responsabilidade técnica destas atividades deve ser designada a profissional de 

nível superior (BRASIL, 2012). 

Importa destacar a relevância do processo educativo da equipe de Enfermagem, já 

que a literatura evidencia que alguns profissionais desconhecem os processos envolvidos no 

trabalho do Centro de Material e Esterilização (CME), os parâmetros de leitura dos resultados 

dos testes biológicos (OURIQUES e MACHADO, 2013). 
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Conforme a Resolução RDC ANVISA nº15/2012, que dispõe sobre requisitos de 

boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Em seu 

Capítulo II Das Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde na Seção IX: Da 

Esterilização cita em seus artigos: 

[...] Art. 93 É obrigatório à 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.  

Art. 94 Não é permitido à alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação 

de operação e de desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos de esterilização. [...] 

Entendendo-se que no âmbito da atenção básica as ações relacionadas ao 

processamento de produtos para a saúde são incluídas como CME Classe I, cujas ações 

processam produtos não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, 

passíveis de processamento. Dessa forma, a realização do monitoramento do processo de 

esterilização deve prever: 

Art. 96 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 CME ou pela empresa processadora. 

Art. 97 O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos 

deve ser registrado a cada ciclo de esterilização. 

Art. 98 No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde 

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

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

Art. 99 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. 

Art. 100 A área de monitoramento do processamento de produtos para saúde deve 

dispor de sistema para guarda dos registros dos monitoramentos. 
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Conforme a Resolução Cofen nº 424/2012, que normatiza as atribuições dos 

profissionais de Enfermagem em Centro de Material e Esterilização (CME) e em empresas 

processadoras de produtos para saúde, cabe aos “Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou 

Responsáveis por Centro de Material e Esterilização (CME), ou por empresa processadora de 

produtos para saúde: 

I – Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas 

relacionadas ao processamento de produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação 

da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e 

distribuição para as unidades consumidoras; 

II – Participar da elaboração de Protocolo Operacional Padrão (POP) para as 

etapas do processamento de produtos para saúde, com base em referencial científico 

atualizado e normatização pertinente. Os Protocolos devem ser amplamente divulgados e estar 

disponíveis para consulta; 

III – Participar da elaboração de sistema de registro (manual ou informatizado) da 

execução, monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, 

bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos em uso no CME; 

IV – Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de 

produtos para saúde, sob sua responsabilidade. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

Cofen nº 0564/2017, que diz:  

 (Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

A Enfermagem segue regramento próprio, a partir da Lei do Exercício 

Profissional (Lei nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto nº 94.406/1987). Ao 

Enfermeiro cabe, privativamente, a responsabilidade pela organização e direção dos serviços 

de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares, bem como o planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem. 

Considerando o Parecer Técnico Coren/SC nº 019/2016 que apresenta a seguinte 

conclusão: “Ante ao exposto o Coren/SC conclui que os marcadores biológicos devem ser 

analisados a cada ciclo de esterilização, caso seja realizado apenas uma vez durante a semana, 
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apenas o marcador deste ciclo será analisado. Recomenda-se a leitura da RDC n° 15 da 

ANVISA que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para 

saúde e dá outras providências.”. 

Por fim, a Resposta Técnica Coren/RS nº 004/2017, o qual em sua conclusão traz: 

“Diante do acima descrito, entende-se que a realização do Teste Biológico não se enquadra 

em atividade privativa do Enfermeiro, cabendo-lhe a responsabilidade técnica pela ação. De 

qualquer modo, essa atividade exige capacitação, já que o controle adequado da esterilização 

é pressuposto básico para uma prática segura nos serviços de saúde. Assim, a realização do 

Teste Biológico nas unidades de atenção primária deve ficar sob a responsabilidade técnica 

dos Enfermeiros, podendo ser realizada pelos Técnicos de Enfermagem sob a supervisão 

deste, desde que as ações e atribuições estejam discriminadas em protocolos operacionais 

padrão (POP), com a devida capacitação dos profissionais de Enfermagem, considerando-se 

as atualizações que devem estar previstas.”. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, no 

que diz respeito à esterilização, deve seguir a RDC ANVISA n° 15/2012, sob 

responsabilidade técnica do Enfermeiro. Nesta Resolução, resta claro no Art. 93 que 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. 

Salienta-se ainda que os marcadores biológicos devam ser analisados a cada ciclo de 

esterilização, caso seja realizado apenas uma vez durante a semana, apenas o marcador deste 

ciclo será analisado. Recomenda-se fortemente a leitura da RDC n° 15 da ANVISA que 

dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá 

outras providências.  

O Coren/SC orienta que todas as ações e atribuições inerentes a boas práticas para 

o processamento de produtos para saúde, no que diz respeito a esterilização, estejam 

discriminadas em protocolos operacionais padrão (POP), com a devida capacitação dos 

profissionais de Enfermagem, considerando-se as atualizações que devem estar previstas. 

Valer-se dessas tecnologias é prerrogativa das Instituições de Saúde que prezam pela 

excelência dos serviços e buscam garantir a segurança dos profissionais e usuário. Nesse 
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sentido, a adoção dos protocolos para o cuidado é pertinente e dá suporte para organizar e 

gerenciar o trabalho de Enfermagem. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 15 de setembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 30/09/2019. 
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