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�Quais hospitais que tem serviço de 
endoscopia?

�Realiza os 3 procedimentos: 
endoscopia, colonoscopia e broncoscopia? 
�O serviço é próprio ou terceirizado?
Equipe/equipamentos.
�Quem realiza o reprocessamento 
automatizado?

�Quem utiliza a solução de glutaraldeido 
para a desinfecção? e o ácido peracético?



�Estrutura física é adequada quanto a 
RDC  50/2002?
�Climatização
�Sala para realização de exame e 
sala de expurgo?
�O reprocessamento é realizado em 
sala contígua ou na CME?



A limpeza e desinfecção dos aparelhos 
endoscópios, colonoscópios e 
broncoscópios exige uma discussão 
sobre riscos: 
•físicos, biológicos e químicos, 
•para os pacientes e equipe, 
•avaliação dos materiais e custos. 



Os endoscópios são 
considerados materiais 
semi-críticos, o processo 

recomendado é  
esterilização ou 

desinfecção de alto nível 



Para o reprocessamento de 
endoscópios recomenda-se  seis passos

Limpeza → enxágüe → desinfecção→ 
enxágüe → secagem → 
armazenamento

• A esterilização substitui o passo de 
desinfecção, mas isso pode não ser factível 
em relação aos endoscópios flexíveis.

• É preconizado a esterilização dos materiais 
utilizados para biopsia.



Limpeza
Remoção manual e/ou mecânica da 

sujidade

Objetivos:
• Reduzir a carga microbiana;
• Remover contaminantes de natureza 
orgânica e inorgânica;

• Manter a vida útil do artigo.



Ação mecânica e soluções adequadas

• Aumenta a eficiência da limpeza
• Viabiliza o processo de desinfecção ou 
esterilização 

• Propicia a eliminação de microrganismos 
ao final do processo

• Aumenta o contato do agente esterilizante 
ou desinfetante com o artigo











ENXAGUE

• Enxaguar abundantemente  entre a 
limpeza e desinfecção 
(preferencialmente com água potável 
filtrada)





ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIO 
ALTERNATIVAS:

• Esterilização por óxido de etileno (ETO)

Disponibilidade do processo – estrutura complexa

• Esterilização pelo vapor d’água (autoclaves)

Mais rápido e econômico
• Esterilização por Vapor + formaldeído (cassetes)

(autoclave específica à vapor com opção de entrada de 
formaldeido)

- Aplicação semelhante ao ETO

• Esterilização por Plasma de Peróxido de hidrogênio
(Os artigos deverão estar rigosamente secos para não abortar o ciclo)

Cuidados na completa secagem e remoção da sujidade



ALTERNATIVAS PARA A 
DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS

• Ácido Peracético associado a 
peróxido de hidrogênio
– Baixa Toxicidade

• Glutaraldeído a 2% e 2,5%
– Boa compatibilidade com os artigos

• Ortoftalaldeído
• Exclusivo para desinfecção de alto nível





ENXAGUE PÓS DESINFECÇÃO

• Recomendam-se no mínimo três enxágües 
para cada artigo, com troca de água para 
cada enxágüe evitando dano a mucosa.

• Deve ser feita no mínimo com água 
corrente potável filtrada.

• Em cubas diferentes





SECAGEM

Sempre seque o endoscópio 
adequadamente antes da 
armazenagem para evitar o 
crescimento de microorganismos 
nos canais do endoscópio. 





ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

• Armários ventilados, de fácil limpeza, 
Temperatura ambiente, posição 
vertical, não tracionar o cabo do tubo 
conector.

• Na maleta protegido com saco 
plástico.





BIOSSEGURANÇA





Protocolo de avaliação de Processo de 
limpeza e desinfecção de Endoscópio 



Avaliação risco do instrumento



Avaliação de condições do reprocessamento de produtos médicos



Glutaraldeído
O glutaraldeído tem potente ação biocida, é bactericida, 

virucida, fungicida e esporicida

Resolução SS-27, de 28-2-2007 
Aprova Norma Técnica que institui medidas de controle sobre o uso 
do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

3.2.1.1 - A indicação formal para utilização de 
glutaraldeído em EAS deve ser atribuição das: 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar -
CCIH, Comissão de Farmácia e Terapêutica, 
Gerência de Risco e Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SESMT, onde houver; 



3.2.1.2 - A CCIH, a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT 
devem ser responsáveis pela elaboração das 
políticas de utilização do glutaraldeído e participar 
na elaboração de normas e rotinas de 
procedimentos quanto a sua manipulação;

3.2.1.4 - A CCIH, Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, o SESMT e a Gerência de Risco 
devem estabelecer uma política de redução ao 

máximo da utilização do glutaraldeído.
3.2.1.21 - Não deve haver uso, permanência e 
armazenamento de glutaraldeído em sala de 
assistência direta com paciente ou circulação de 
público; 



MEDIDAS DE CONTROLE PARA O USO DO 
GLUTARALDEÍDO

• Aquisição 
• Medidas para prevenção da liberação ou 
disseminação do glutaraldeído no ambiente de 
trabalho

A utilização de glutaraldeído em EAS é restrita às 
seguintes indicações: 

Esterilização química de artigos termossensíveis
incompatíveis com esterilização por processos térmicos; 

Desinfecção química de alto nível, para artigos semicríticos 
termossensíveis incompatíveis com desinfecção por 
processos térmicos ou em artigos metálicos 
incompatíveis com processamento por soluções 
germicidas a base de cloro inorgânico ou agentes 
oxidantes como peróxido de hidrogênio ou ácido 
peracético ou ainda combinações destes dois produtos;  



• Artigos de uso em terapêutica ventilatória não 
podem ser processados pela utilização de 
glutaraldeído; 

• Não deve haver uso, permanência e 
armazenamento de glutaraldeído em sala de 
assistência direta com paciente ou circulação 
de público; 

• Os equipamentos automatizados, nacionais ou 
importados, para desinfecção de artigos, 
deverão operar em sistemas fechados. 



MEDIDAS PARA REDUZIR A 
CONCENTRAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NO 

AMBIENTE DE TRABALHO

• Medidas de Proteção Coletiva 
A sala específica
Sistema de ventilação local exaustora
Bancadas com cubas, ponto de água fria, 
revestimento de paredes e piso com material 
impermeável e de fácil higienização, ralo 
sifonado com tampa escamoteável

Instalações sanitárias 
Lava-olhos 



• Medidas de Proteção Individual

O uso de EPI-Equipamento de Proteção 
Individual 



CONTROLE AMBIENTAL
• As medidas de controle e o monitoramento da 
redução contínua da exposição dos 
trabalhadores devem ser integrados ao 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
- PPRA, 

• Ter plano de manutenção preventiva e 
corretiva, com os respectivos registros, dos 
equipamentos e de todo o sistema de 
ventilação geral e local exaustora; testar 
periodicamente a eficiência do sistema; 

• -O glutaraldeído poderá, após o uso, ser 
descartado em rede pública de esgotamento 
sanitário mediante autorização por escrito da 
concessionária do serviço ou pelos serviços 
autônomos; 



VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS 

TRABALHADORES

• Controle Médico de Saúde Ocupacional
• Os exames médicos Trabalhadores que 
apresentem sintomas respiratórios ou 
cutâneos associados à manipulação do 
glutaraldeído devem ser afastados desta 
atividade até a avaliação médica. 
Trabalhadores com histórico de asma 
brônquica e alergias não devem manipular o 
glutaraldeído;  



COMUNICAÇÃO DOS FATORES DE 
RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DOS 

TRABALHADORES

• A CCIH, a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT, 
de acordo com o item 3.2.1.2 desta Norma, 
serão responsáveis pela elaboração das 
políticas de utilização do glutaraldeído e 
também pelo cumprimento da capacitação; 

• A CCIH deve promover a integração entre a 
CIPA ou outras formas de organização dos 
trabalhadores, a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, Gerência de Risco e o SESMT. 



PLANO DE EMERGÊNCIA

• Todo EAS deve ter um PLANO DE 
EMERGÊNCIA por escrito e em arquivo 
eletrônico, para contenção de vazamentos de 
glutaraldeído, com equipe treinada para as 
ações de contingência 



Referência 
• Resolução SS-27, de 28-2-2007

Aprova Norma Técnica que institui medidas de controle sobre 
o uso do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde 

• Manual Limpeza e desinfecção de aparelhos endoscópicos 
SOBEEG ANVISA 2007

• RESOLUÇÃO-RDC Nº 31, DE 4 DE JULHO DE 2011
Dispõe sobre a indicação de uso dos produtos saneantes na 
categoria "Esterilizante", para aplicação sob a forma de 
imersão, a indicação de uso de produtos saneantes
atualmente categorizados como "Desinfetante Hospitalar para 
Artigos Semicríticos" e dá outras providências.



Referência
• RESOLUÇÃO-RDC nº. 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para produtos com ação 
antimicrobiana utilizados em artigos críticos e semicríticos.

• INFORME TÉCNICO SOBRE PRODUTOS COM AÇÃO 
ANTIMICROBIANA DE USO EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (RDC n.º 
35/2010)

• INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA 
TESTES DE EFICÁCIA DE PRODUTOS SANEANTES COM AÇÃO 
ANTIMICROBIANA 

• Resolução-RDC 8 de 27 de fevereiro de 2009 
Dispõe sobre as medidas para redução da ocorrência de infecções 
por Micobactérias de Crescimento Rápido - MCR em serviços de 
saúde.


