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Art. 18 Os produtos para saúde devem ser encaminhados para processamento na
empresa processadora após serem submetidos à pré‐limpeza no serviço de saúde,
conforme Procedimento Operacional Padrão (POP), definido em conjunto pela empresa e
o serviço de saúde contratante.

ÁREA DE
RECEPÇÃO E
EXPURGO

RDC – 15/2012
• Parágrafo único. 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.

Limpeza manual
• Fricção com escovas e dos uso de soluções de limpeza
• Preferencial solução enzimática ‐ constituem combinações de
detergentes e enzimas utilizados comumente em instrumentos de
difícil acesso e lumens estreitos
• Friccionar artigos sob a água para evitar aerossóis

Limpeza – RDC 15/2012
• Art. 68 O enxágue dos produtos para saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões
de potabilidade definidos em normatização específica.
• Parágrafo único. O enxágue final de produtos para saúde críticos utilizados em cirurgias de
implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurologicas deve ser realizado com
água purificada.
• Art. 76 A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por
meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo oito
vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no
mercado.

2017 Banca: FCC Órgão: TRE‐PR Prova: Técnico Judiciário ‐ Enfermagem
1. Um dos requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde
é:
A. utilizar caixas metálicas sem furos para esterilização desses produtos.
B. usar embalagens de tecido de algodão cerzidas, desde que não haja presença de
perfurações.
C. friccionar esses produtos, na limpeza manual, com acessórios não abrasivos e que
não liberem partículas.
D. realizar a esterilização desses produtos em estufa, somente em situações de urgência
e emergência.
E. realizar nos produtos com conformações complexas a limpeza automatizada em
lavadora ultrassônica e complementar pela limpeza manual e de imersão em solução
desinfetante.

Ano: 2014

Banca: IADES

2. O papel do enfermeiro na central de material de esterilização (CME) ocorre no sentido de
prever, prover, implementar, avaliar e controlar os materiais e também os humanos. Quais
aspectos da limpeza e da esterilização de artigos na CME o enfermeiro deve estar atento?
A. A limpeza é o núcleo central do reprocessamento de artigos.
B. A sujidade é removida completamente pelos agentes esterilizantes durante a etapa de
esterilização.
C. Quando não é possível a limpeza, deve‐se submeter o artigo à dupla esterilização.
D. A limpeza de um instrumental cirúrgico não necessita ser rigorosa, visto que o material
passará pelo processo de esterilização.
E. A embalagem do material esterilizado deve ser bem lacrada e fechada, dificultando sua
abertura para prevenir contaminação.

Embalagens

Métodos de Esterilização
FÍSICO
• Vapor saturarado
sob pressão

QUÍMICO
• Glutaraldeído

FÍSICO‐QUÍMICO
• Plasma Peróxido
de Hidrogênio

• Ácido Peracético
• Calor seco ‐ Estufa

• Óxido de Etileno
• Ortoftadeído

• Radiação Ionizante

• Vapor a Baixa
Temperatura de
Formoldeído

Vapor Saturado sob Pressão
Gravitacional – a injeção de vapor na câmara força a saída do ar frio.
De 132°C a 135 °C – 10 a 25 min.
De 121°C a 123°C – 15 a 30 min.
Pré‐vácuo – Por meio de bomba de vácuo contido no equipamento, o ar é removido do
artigo e da câmara.
 De 132 °C a 135 °C
de 3 a 4 min.
 Especial para Prions ‐ 18min

Esterilização Rápida (Flash sterilization)
 Art. 94 Urg eEmg

Art. 97 O monitoramento do processo de
esterilização com indicadores físicos deve
ser registrado a cada ciclo de esterilização.

ESTERILIZAÇÃO
CALOR SECO

O processo de esterilização em estufas de ar quente é o
método mais utilizado dentre os de esterilização por calor e está
em desuso por não ser confiável.

ESTUFA
170°C – 1hora
160°C - 2horas
121°C – 6horas

ESTERILIZAÇÃO
MEIOS FÍSICOS
Esterilização por radiação ionizante
Utilização
Este tipo de esterilização é utilizada, especialmente, em artigos
descartáveis produzidos em larga escala
(fios de sutura, luvas e outros).
Radiação Beta

Radiação Gama

Indicadores Esterilização

Art. 38

Art. 93

RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012
Art. 37 Deve ser realizada qualificação de instalação de equipamentos,
qualificação de operação e qualificação de desempenho.
.
Art. 39 A qualificação térmica e a calibração dos instrumentos de controle e
medição dos equipamentos de esterilização a vapor e termodesinfecção e as
requalificações de operação devem ser realizadas por laboratório capacitado,
com periodicidade mínima anual.

2017 Banca: FCC Órgão: TRT ‐ 11ª Região (AM e RR) Prova: Técnico Judiciário –
Enfermagem
3. Ao preparar um instrumental a ser esterilizado, o técnico de enfermagem não
realizou a limpeza adequadamente. Nessa situação hipotética:
A. a esterilização em óxido de etileno é o processo indicado.
B. a matéria orgânica não altera o processo de esterilização.
C. o tempo de esterilização do instrumental deve ser aumentado.
D. o tipo de embalagem escolhida influenciará no processo de esterilização.
E. a matéria orgânica impede que o agente esterilizante entre em contato com o
instrumental.

2017 Banca: FCC Órgão: TRE‐SP Prova: Técnico Judiciário – Enfermagem
4. Profissional de enfermagem deve saber que o produto para saúde semi‐crítico
utilizado na assistência de inaloterapia, antes da utilização em outro paciente, deve
ser submetido à:
A. limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos
saneantes, ou por termodesinfecção.
B. pré‐limpeza e limpeza, sendo optativo o processo de desinfecção e esterilização.
C. esterilização em autoclave gravitacional.
D. desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes
a base de aldeídos.
E. desinfecção de alto nível em estufa.

Ano: 2015

Banca: CESP

Órgão: Residência ENF

5. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º
15, de 15/3/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos
para saúde e dá outras providências, julgue os itens subsequentes.

a) Na esterilização de produtos para saúde, é vedado o uso de estufas.
b)Um produto para saúde que entra em contato com a pele não íntegra é definido como um produto
não crítico.
c) O armazenamento de produtos para saúde só pode ser realizado em área de circulação se isto
ocorrer de forma provisória e com autorização e controle do responsável pelo centro de material e
esterilização.
d) O centro de material e esterilização (CME) classe I deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o
setor sujo e os setores limpos, enquanto no CME classe II a separação entre o setor sujo e os setores
limpos deverá ser física.

Ano: 2013

Banca: CESPE

Órgão: MPU

6. Com relação à central de material e esterilização (CME) e aos processos de
esterilização de produtos para a saúde, julgue o item seguinte.
A) Na CME, deve‐se realizar a monitorização dos indicadores de efetividade dos
desinfetantes.
B) Os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inalatória devem
ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida que utilizam
saneantes à base de aldeídos.
C) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas,
no mínimo, uma vez ao ano.

Ano: 2013

Banca: CESPE

Órgão: UNIPAMPA

7. Acerca da central de material e dos processos de esterilização de produtos
para a saúde, julgue o item a seguir.
a) Na definição do tempo de estocagem de itens estéreis, é necessário que
sejam considerados os tipos de invólucros e as características de estocagem.

b) As recomendações para diluições de soluções limpantes e desinfetantes,
número de enxágues, método de montagem, desmontagem, limpeza,
enxágue, secagem e inspeção de artigos devem ser incluídas nas rotinas e nos
procedimentos de uma central de material e esterilização.

Ano: 2015

Banca: UNESP

8. Considere os processos de preparo, acondicionamento e esterilização de materiais utilizados na
assistência de enfermagem. De acordo com o determinado pelo Ministério da Saúde, é correto
afirmar que:
(A) o uso de embalagens de papel Kraft está aprovado para o acondicionamento de gazes, com até 20
unidades por pacote.
(B) é obrigatório a realização de teste Bowie & Dick para avaliar o desempenho do sistema de
remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
(C) para a esterilização de instrumental em estufa devem ser utilizadas caixas metálicas de aço
inoxidável, sem furos.
(D) o monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada
três dias.
(E) o rótulo de identificação da embalagem deve conter, no mínimo, o nome do produto e a data da
esterilização.

Ano: 2013

Banca: CESPE/UnB

Órgão: SESA/ES

9. Acerca dos processos de esterilização de produtos para a saúde, assinale a opção
correta.
a) A esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida com
capacidade de desenvolvimento durante os estágios de conservação e de utilização do
produto.
b) Alguns métodos de esterilização garantem a sua eficácia, independentemente da
limpeza prévia do material.

c) O vapor saturado sob pressão é o processo de esterilização que maior segurança
oferece no meio hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperaturas
entre 90 oC e 110 oC.
d) O teste de Bowie&Dick é utilizado para medir a eficácia do sistema de vácuo da
autoclave, preconizando o uso diário desse teste, nos primeiro e último ciclos.
e) A esterilização por vapor saturado sob pressão é recomendado para a esterilização
de pós, além de apresentar restrição para materiais termossensíveis.

Banca: CESPE
Órgão: TJ‐AL
10. Em relação ao processamento de produtos para a saúde e ao processo de
esterilização de materiais, assinale a opção correta.
A) Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, na anestesia
e na inaloterapia devem ser submetidos a limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível
intermediário, com produtos saneantes, em conformidade com as normas sanitárias, ou
a processo físico de termodesinfecção, antes de serem utilizados em outro paciente.
B) No primeiro ciclo do dia, é recomendada, mas não obrigatória, a realização de teste
para a avaliação do desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por
bomba de vácuo.
C) Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle, independentemente
de resultados positivos, devem ser submetidos a tratamento prévio e esterilizados em
óxido de etileno antes de serem descartados.

D) Os produtos denominados não‐críticos são aqueles que entram em contato
com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras colonizadas.
E) No centro de material esterilizado e na empresa processadora destinada à
assistência humana, é proibido processar produtos para a saúde oriundos de
procedimentos realizados em animais, salvo cirurgias experimentais.

2017

Banca: UPENET/IAUPE

Órgão: UPE

Prova: Enfermeiro

11. Os Centros de Materiais e Esterilização (CME) só podem processar produtos compatíveis
com a sua capacidade técnica operacional e conforme a sua classificação. Sobre as boas
práticas para o processamento de produtos para a saúde, assinale a alternativa CORRETA.

a) O CME Classe I é aquele, que realiza o processamento de produtos para a saúde não‐críticos,
semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento.
b) Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial não pode substituir o uso de máscara e
óculos.
c) A área de recepção e limpeza da CME é considerada como setor limpo.
d) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato deve ser monitorado por um indicador
biológico.
e) É permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para a saúde.

Ano: 2013

Banca: CESPE/UnB

Órgão: TRT 8ª Região

12. Em relação aos processos de esterilização de produtos para a saúde, assinale a opção
correta.
A O óxido de etileno, gás tóxico utilizado na esterilização de diferentes produtos médicos, é
indicado para produtos termossensíveis, pois utiliza protocolos de esterilização a temperaturas
de 10 °C a 15 °C.
B A escolha do método de esterilização é determinada pelas características do agente
esterilizante, independentemente da natureza do produto a ser processado.
C O processo de esterilização por calor úmido realizado em autoclaves utiliza vapor de água sob
pressão, não sendo adequado, portanto, à esterilização de pós ou produtos oleosos.
D Recomenda‐se a utilização do processo de esterilização por calor seco para produtos que não
suportem altas temperaturas por períodos prolongados, uma vez que, nesse processo, utilizam‐
se ciclos de esterilização mais rápidos que no processo de esterilização por calor úmido.
E A esterilização por cobalto 60 é normalmente realizada à temperatura ambiente, com o
emprego de protocolos com tempo de exposição constante.

Ano: 2014

Banca: TJ‐MA

13. Em relação aos conhecimentos de enfermagem na Central de Material e Esterilização
(CME) e a RDC nº 15/2012, analise as assertivas abaixo.
I. Na sala de desinfecção química, o enxágue dos materiais deve ser realizado com água que
atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatização específica.
II. O CME deve realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade dos
desinfetantes para artigo semicrítico, como concentração, pH ou outros, no mínimo uma vez por
semana.
III. É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros
IV. É permitido alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e de
desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos de esterilização sob supervisão técnica.
V. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a
cada ciclo de esterilização

É correto que se afirma em:
(A) II e IV, apenas.
(B) I, III e V, apenas.
(C) II, IV e V apenas.
(D) I e V, apenas.
(E) II e V, apenas

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ
14. O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado a cada
carga em Pacote Teste Desafio com integradores químicos:
(A) classes 1 ou 2;
(B) classes 2 ou 3;
(C) classes 3 ou 4;
(D) classes 4 ou 5;
(E) classes 5 ou 6

