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1. Objetivos 2. Aplicação 

 
Utilizar Indicadores Biológicos para o monitoramento do processo de 
esterilização realizado em Autoclaves gravitacionais e a vácuo, verificando o 
funcionamento do equipamento e a capacidade do mesmo, oferecer artigos 
estéreis para o uso em saúde, em um nível de segurança ótimo e que se traduz 
na utilização de artigos odonto-médico-hospitalar sem risco para os usuários. 
 

Equipe de Enfermageme 
Equipe de Saúde Bucal 

 

3. Terminologia 
IB - Indicador Biológico 
 

4. Diretrizes Normativas 

Nº 
Ação 

(O quê) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(Como). 

1 
Realizar o planejamento da 
equipe para ouso do IB na 
unidade.   

 
Enfermeiro / 
Odontológo 

providenciar recursos materiais, supervisionando o 
processo com a equipe. 

2 
Identificar as ampolas de IB e 

datar 
 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem / 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Separe duas ampolas de Indicador Biológico do 
mesmo lote. Uma ampola será utilizada como 
controle, a qual não poderá ter sido processada em 
autoclave. A outra ampola será submetida ao 
processo de autoclavação antes do processo de 
Incubação. 
Identifique as ampolas de IB: 
* CONTROLE/DATA 
* TESTE/DATA/AUTOCLAVE 

3 
Colocar o IB Teste dentro do 
Pacote Desafio 

 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem/ 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Colocar o IB Teste dentro do pacote desafio podendo 
ser confeccionado, conforme orientações no item 5.1 
das Disposições Gerais e Anexo 1. 

4 
Colocar o pacote-teste 
desafio na câmera da 
autoclave 

 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem / 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Exponha o pacote-teste a um ciclo de esterilização 
normal padrão, conforme no item 5.2 das 
Disposições Gerais, no ponto de maior desafio, esta 
de encontra na prateleira inferior o mais perto do 
dreno. 
As orientações podem mudar de acordo com as 
instruções do fabricante. 
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5 
Iniciar o ciclo de esterilização 
normal. 

 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem / 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

Acompanhe as fases do processo de esterilização 
conforme ENF-APS-IT-04 -  Cuidados com Autoclave. 

6 

Finalizado o ciclo retirar o 
Pacote Teste Desafio e deixe 
esfriar por no mínimo 10 
minutos antes de retirar o IB 
teste. 

 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem / 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

O Resfriamento é necessário pois o conteúdo do IB 
está quente e sob pressão e podendo ocorrer o 
rompimento da ampola 

7 

Utilizando óculos de proteção e 
luvas ative as ampolas de 
Indicador Biológico (ampola 
Teste/   Controle), introduzindo  
no poço de perfuração, uma de 
cada vez. 

 

Auxiliar e 
ouTécnico em 
Enfermagem/ 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

Ao colocar no poço de perfuração o IB (Teste e de 
Controle) empurre-o com cuidado até o final do trajeto 
do poço, após volte à sua posição inicial, cuidado para 
não romper a parte plástica.  
Retire do poço de perfuração e verifique se a ampola 
de vidro interna se quebrou e feche a tampa do IB 
pressionando-a (evitando o extravasamento de vidro e 
líquido do meio de cultura).  
Observe se a tira de papel com os esporos ficou 
totalmente submersa no meio de cultura, caso 
contrário, poderá interferir no resultado final. 

8 

Coloque o IB Teste e o de 
Controle  no poço de 
incubação, após a ativação de 
ambos 

 
Enfermeiro / 
Odontólogo 

Coloque as duas ampolas para Incubar por 03 horas a 
uma temperatura de 60 ºC.  
OBS.:  
Iniciar o processo de incubação logo após o ter 
quebrado a ampola interna do I.B. o qual foi 
autoclavado (Teste). 

9 

Interpretação dos Resultados 
na incubadora  
 
 

 
Enfermeiro / 
Odontólogo 

IB Controle IB Teste Resultado 

POSITIVO 
(+) 

NEGATIVO 
(-) 

APROVADO 

POSITIVO 
(+) 

POSITIVO 
(+) 

REPROVADO 

NEGATIVO 
(-) 

Positivo ou 
Negativo 

REPROVADO 

* Resultado Aprovado: Liberar a carga para 
utilização, após leitura negativa do IB TESTE. 
*Resultado Reprovado: Interditar a autoclave e os 
materiais processados desde o último 
monitoramento. Acionar a assistência Técnica do 
equipamento (Autoclave) para manutenção. Usando 
item 9.1. 

 

10 
Interpretação dos Resultados 
visuais 

 
Enfermeiro / 
Odontólogo 

*O aparecimento de uma cor amarela no meio de 
cultura do indicador processado demonstra que existe 
crescimento bacteriano e que o processo de 
esterilização falhou. A não alteração de cor (ou seja, o 
meio mantém-se púrpura) indica um processo de 
esterilização adequado. 

 
 
 
 
 
 

IT%20-04%20CUIDADOS%20COM%20AUTOCLAVE%2031-08-2017.doc
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11 

Registre o resultado dos 
testes em impresso 
próprio (imprimir relatório 
digital). 

 
Enfermeiro / 
Odontólogo 

 

O registro deve conter a assinatura do Enfermeiro 
ou do Odontólogo que fez a leitura dos IB. 
Imprimir o laudo e mandar uma cópia para o email 
da Gerência de Materiais e Esterilizaçao 
(indicador.bio@gmail.com) 

12 
Descarte das ampolas de 
Indicador Biológico 

 
FIM 

Equipe de 
Enfermagem / 
Saúde Bucal 

 

Todas as ampolas de indicadores biológicos devem 
ser desprezadas em coletor de resíduos pérfuro-
cortante. 
*Os resíduos de indicadores biológicos utilizados 
como Controle e aqueles com resultados positivos 
devem ser submetidos a tratamento prévio 
(autoclavação em papel grau cirúrgico) antes de 
serem descartados (Art. 111 - RDC 15/2012). 

 

5.  Disposições Gerais 
5.1 Montagem do Pacote Teste Desafio 

Segundo recomendações da RDC 15 de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de 
boas práticas para o processamento de produtos para saúde e outras providências, no Art 99º o 
Pacote Teste Desafio pode ser construído pelo CME, adquirido comercialmente ou pela 
empresa processadora. 
Segue figura de instrução de como montar este pacote pela CME, de cada Unidade de Saúde 
(Anexo 1).   
Definição:“O PCD (Process Challenge Device) é um dispositivo utilizado para assegurar a 
efetiva performance do processo de esterilização, provendo um desafio ao processo o qual é 
igual ou maior ao desafio do item de maior dificuldade rotineiramente processado” AAMI  ST 
79:2012. Sendo utilizada para as autoclaves a vapor a vácuo. 
 

5.2 Ciclo de Esterilização  
No geral, tem-se autoclaves gravitacionais SERCON que são orientadas a utilizar o ciclo VI. 
Na autoclave a Vácuo, utilizar o ciclo padrão.   
 

6. Observações 

 No item 02 - Quando identificar as ampolas não utilize fitas ou outras formas, utilize a 
própria etiqueta da ampola. 

 No item 06 - O Resfriamento é necessário pois o conteúdo do IB está quente e sob 
pressão, pode ocorrer na falta do resfriamento, o rompimento da ampola causando 
dispersão de fragmentos de vidro ocasionando fim do processo, sem monitoramento 
proposto. Podendo causar danos aos profissionais de saúde. 

 No item 07- Deverá ser utilizado uma ampola IB controle todas as vez  que o teste de 
incubação for realizado. As ampolas controle deverá ter resultado sempre positivo 
(assegurando as condições adequadas de incubação, a viabilidade dos indicadores, a 
capacidade do meio de cultura em promover rápido crescimento bacteriano). Um IB de 
controle negativo (nenhuma mudança de cor) invalida o teste do equipamento e pode 
ter sido causado por: mau funcionamento da incubadora, esterilização inadvertida do 
frasco controle, quebra inadequada da ampola interna de vidro ou ainda 
armazenamento impróprio.  

 No item 09: *A carga só poderá ser liberada para utilização após leitura negativa dos 
indicadores biológicos TESTE, e positiva para IB CONTROLE. 

Outros indicadores biológicos não são compatíveis com este dispositivo e não podem ser 
utilizados. 
Se a autoclave for para manutenção, faça um novo teste após seu retorno chegada e registre.  

 No item 10 - Arquive toda a documentação da monitorização de esterilização em uma 
pasta. Anexe também uma cópia das notas fiscais de manutenção do equipamento e 
guarde esses documentos organizados por pelo menos 05 anos. 

mailto:indicador.bio@gmail.com
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8.Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Material liberado sem condições de uso gerando risco de contaminação e infecção ao 
usuário; 

 Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas; 

 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 

 O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos; 

 Danos gerais aos usuários; 

 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 
 

9. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  

 

ANEXO 1 – MONTAGEM DO PACOTE TESTE DESAFIO 
 
 

 

mailto:colegiadoaps@gmail.com
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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEMANDA 

QUAL A 
NECESSIDADE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

LOGISTICA 

Caso não haja 
encaminhar ou aguardar 

compras/contratos 

 

- Em horário de expediente enviar 
solicitação via e-mail, com formulário 

devidamente preenchido para: 
manutenção@sesau.campogrande.ms.

gov.br 
- Em dias e horários em que não 
houver expediente ligar e abrir 
solicitação diretamente com o 

plantonista, telefone 3314-3043. 

- Em horário de expediente enviar 
solicitação via e-mail, com formulário 

devidamente preenchido para: 
seges@sesau.campogrande.ms.gov.br 

- Em dias e horários em que não houver 
expediente ligar e abrir solicitação 

diretamente com o plantonista, telefone 
3317-7000. 

- Em horário de expediente enviar  
antecipadamente solicitação via e-

mail, para: 
sesau.transporte@gmail.com 

- Em dias e horários em que não 
houver expediente ligar e abrir 
solicitação diretamente com o 

plantonista, telefone 3314-3017. 

Com material serviço executado 
 

Com peças e contratos, serviço 
executado 

Caso possível será 
atendido/agendado ou indicado 

alternativas 
 

Caso não haja, 
encaminhar ou 

aguardar 
compras/contratos. 
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ANEXO 3 - FLUXO PARA ACIONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

- Em horário de expediente enviar solicitação via e-mail, com formulário devidamente 
preenchido para: seges@sesau.capital.ms.gov.br 
- Em dias e horários em que não houver expediente ligar e abrir solicitação diretamente com o 
plantonista, telefone 3301-4594.   
FORMULÁRIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS: 
 INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE: 
 

Unidade:   

Responsável:   

Telefone:   

E-mail para envio de O.S: 
    

DADOS DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENÇÃO: 
 

Nome equipamento:   

Número de série:   

Número de Patrimônio: 
 

Descrição do modelo:   

Descrição de defeitos:   

 

mailto:seges@sesau.capital.ms.gov.br

